
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PREGÀRIA 
 “Sigueu compassius com ho és el vostre Pare”.  
                                                     Lc 6, 27-38 

Senyor, ensenya'ns 

el camí per a viure solidàriament. 
 

Ajuda'ns a convertir el nostre cor dur 

en un cor sensible i proper als que sofreixen. 

Il·lumina’ns i fes que veiem els altres 

com a fills teus i germans nostres. 

Que siguem capaços d’entendre  

les seves ferides 

i així perdonar-los de tot cor, 

com tu ens has perdonat  

a cadascú de nosaltres. 
 

Fes-nos forts per poder renunciar a fer mal. 

Fes-nos valents i que el nostre coratge 

apagui el desig de revenja. 

Fes-nos com tu que perdones, 

estimes i mai abandones ningú. 

Fes-nos misericordiosos tal com tu ho ets. 
 

ESTIMO ELS QUI EM COSTA? 
A l’Evangeli d’aquest diumenge (Lc 6,27-38) trobem una 

expressió que ens pot desconcertar, semblar exigent, estranya 

i difícil: estimeu els vostres enemics. Però així s’hi recull. Prou 

ens diu el Papa Francesc: “això espanta, però Jesús ens ho 

demana”. 
 

En el començament del text evangèlic Jesús diu als deixebles:  

“A vosaltres, que m’escolteu, us dic...”. Es dirigeix als qui 

l’escolten i el segueixen. Als qui volen aprendre... i fer-li cas. I, 

Jesús ens parla a nosaltres, avui. Se’ns diu com  hem de 

relacionar-nos amb els altres. Amb els qui ens envolten. Amb 

aquells amb qui convivim, ens trobem o ens relacionem, amb 

els qui tenim diferències, amb els qui tenim conflictes i 

topades.  
 

Jesús ens mostra el camí de l'amor de compassió i de 

misericòrdia: "estimeu, feu el bé, beneïu, pregueu, perdoneu, 

compadiu...".  Les situacions tenses d’indiferència, de recels, de 

trencaments, de distanciaments, de violència amb víctimes 

innocents... malmeten les millors aspiracions de pau i de bé. És 

justament mirant d’estimar –de cor- tothom, també els qui ens 

fan mal els enemics, els adversaris, els qui pensen o actuen de 

manera diferent, que és possible una veritable vida relacional 

fraternal. Aquesta manera de ser i d’actuar ens canviaria i faria 

un món molt més bo per a tots.  
 

“Estimeu els enemics, feu el bé als qui no us estimen, beneïu 

als qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen”. Són 

actituds que ens interpel·len i ens repten. Cada u pot pensar 

amb qui em mostro indiferent, distant o tinc com enemic, al 

meu entendre, justament o injusta. Em mantinc tant segur com 

per tenir la porta definitivament tancada, o per fer un pas o 

acostar-m’hi? Potser no me’n veig capaç de fer-ho!. Potser és 

massa per mi. Potser és massa exigent, i comporta anar contra 

corrent. Potser és difícil, però mai hauria de ser impossible. 

Sempre podem mirar d’aplanar camins de relació més positiva, 

al nivell que sigui. Recordem-nos-ho: la clau de la vida 

lluminosa i el camí de la misericòrdia i de la compassió, és 

“sigueu compassius com el vostre Pare”.  
  

El Papa Francesc ha dit que el camí de Jesús és: “la 

magnanimitat, la generositat; donar-se a si mateix sense 

mesura". Ha reconegut que “ser cristià no és fàcil", i que 

nosaltres "podem ser cristians" només "per la gràcia de Déu" i 

no "amb les nostres soles forces".   
 

I apunta un bon motiu de revisió i de pregària: “demanem al 

Senyor la gràcia d'entendre el que és ser cristià, i també la 

gràcia que Ell ens faci, a nosaltres, cristians”. 

 

 

 

Jesús  vol que estimem els altres com ell 

ho ha fet. Busquem sempre de transformar 

el mal en bé, de perdonar fins i tot els qui 

ens volen mal, de pregar  pels enemics. . . 
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►PER QUÈ ESTIMAR ELS MEUS ENEMICS ? 
Martin Luther King va ser un pastor de 

l’Església Baptista  a la dècada dels anys 

seixanta als EEUU. Va lluitar activament a 

favor dels drets  civils i de l’acabament de 

la discriminació racial. Va ser Premi 

Nobel de la Pau el 1964. Va morir assas-

sinat el 4 d’abril del 1968, als 39 anys.  

Ací oferim un fragment interessant d’un dels seus sermons 

que versava sobre “per què estimar els meus enemics”: 

Hi ha una altra raó per la qual heu d'estimar els 

vostres enemics, i aquest és perquè l'odi distorsiona 

la personalitat del que odia. Normalment pensem en 

les conseqüències de l'odi pel que fa a les persones o 

als grups que són odiats. Però, el resultat encara és 

fins i tot més tràgic, fins i tot més ruïnós i injuriós, pel 

que fa a les persones que odien. Si comences a odiar 

algú, comences a fer coses irracionals. No hi pots 

veure clar, quan odies. No pots caminar recte, i amb 

el cap alt, quan odies. La teva visió resta 

distorsionada. No hi ha res més tràgic que veure una 

persona amb el cor ple d'odi. I arriba un punt en què 

es converteix en un cas patològic.  
 

La persona que odia pot estar-se davant d'una altra 

persona que sigui bella, veure-la i dir que és lletja. 

Perquè per la persona que odia, el que és bell es torna 

lleig, i el que és lleig es torna bell. Per la persona que 

odia, la veritat és torna mentida i, la mentida, veritat. 

Això és el que fa l'odi, que no hi puguis veure clar. Es 

perd el símbol de l'objectivitat. L'odi destrueix les 

estructures pròpies de la personalitat del qui odia.... 
 

Ara bé, penso que hi ha una raó última perquè Jesús 

ens digui "estimeu els vostres enemics". I és aquesta: 

que l'amor té un poder alliberador [redemptor]. I 

aquest és el poder que finalment transforma les 

persones. És per això que Jesús diu "estima els teus 

enemics". Perquè si odies els teus enemics, no 

tindràs cap manera d'alliberar i transformar els teus 

enemics. Tu, doncs, continua estimant la gent, 

estimant-los, fins i tot si et tracten malament. 
 

Per exemple, una persona és el teu veí, i aquesta 

persona t'està tractant malament i tot el que ja saps. 

Doncs, continua sent amable amb aquesta persona. 

Continua estimant-la. No facis res per ridiculitzar-la. 

Només continua estimant i no ho podran aguantar 

per gaire temps. Oh, ells poden reaccionar de moltes 

maneres al principi. Poden reaccionar amb rancúnia, 

perquè els fa parar bojos que els estimeu d'aquesta 

manera. També reaccionen amb sentiments de cul-

pa, i a vegades us odiaran una mica més en aquest 

període transitori, però continua estimant-los. Amb el 

poder de l'amor, acabaran obrint-se sota el seu pes. 
   

Això és l'amor, ho veieu?. És alliberador, i és per això 

que Jesús ens diu d'estimar. Hi ha quelcom en l'amor 

que construeix i és creatiu. Hi ha quelcom en l'odi que 

és desmuntar i destructor. Així doncs, estima els teus 

enemics. 
 

►PARRÒQUIES D’OLOT: CATEQUESI 
Aquest dilluns, 21 de febrer, a les 19’30 h i al Casal 

Marià (1er pis), reunió de pares dels nens-es (2on 

curs) que enguany faran la seva  Primera Comunió. 

 

 

►NOTA DEL BISBE DE GIRONA ALS DIOCESANS 
Benvolguts diocesans, 

En aquests últims dies el meu estat de salut ha entrat 

en una situació una mica delicada. 

 Una llaga d’estómac m’ha produït una pèrdua de sang 

que demana molt de repòs perquè es pugui suturar la 

ferida. Tot i el sofriment que també pateixo pel 

pinçament de l’esquena, segueixo la situació de la 

diòcesi de la millor manera possible. El metge em 

recomana calma i temps per veure si, de manera 

natural i amb les mesures pal·liatives adients, deixa de 

sagnar.  

Us demano que pregueu per mi, per la meva 

recuperació i per tots els malalts. De moment estic 

ingressat en una clínica per poder estar més controlat 

i atès adequadament. No dubteu que personalment o 

a través del Vicari general us mantindré informats de 

qualsevol canvi que es produeixi. Vostre, 

                   Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona 

                                            Girona, 14 de febrer de 2022 
 

►AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES D’OLOT 
Atesa la nota del Sr. Bisbe, pel que fa a l’ordenació de 

prevere de l’Edgar, prevista per aquest diumenge, 20 

de febrer, a la catedral de Girona, resta posposada, 

deixant-la per més endavant. Oportunament, farem 

saber la nova data d’ordenació. Mentrestant, 

encomanem en la pregària el nostre Bisbe i  l’Edgar. 
 

Per tant, comptem que, avui, diumenge SÍ QUE HI 

HAURÀ el res del rosari i la Missa vespertina dominical 

de les 19 h, al Santuari de la M. de D. del Tura. 
 

►VISITA GUIADA  AL SANTUARI DEL TURA 
Des de l’Associació d’Amics de Sant Esteve i el Tura es 

promou la visita guiada al Santuari, i és prevista pel 

proper dissabte, 26 de gener, de les 11 a les 13 h, a 

càrrec de la professora Carme Grau. Aportació: 5 €. 
 

►SÍNODE: CAMINAR JUNTS  
El Papa Francesc vol escoltar tot el Poble de Déu: als 

bisbes i a tots els cristians de totes les realitats 

diverses d’Església, avui. Tant si la reflexió es fa en 

grup com si es fa individualment, es poden fer arribar 

les respostes al despatx de la parròquia o directament 

a: sínode@bisbatgirona.cat, durant aquesta primera 

quinzena del març. Mentrestant preguem pel SÍNODE: 

Som davant vostre, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. 

Només vós podeu guiar-nos, fer-vos casa en els nostres cors; 
Ensenyeu-nos el camí que hem de seguir i com l’hem de seguir. 
Som febles i pecadors; no deixeu promoure el desordre. 
No deixeu que la ignorància ens porti pel camí equivocat 
ni que la parcialitat influeixi en les nostres accions. 
Que trobem en vós la nostra unitat perquè puguem 
caminar junts cap a la vida eterna i no ens apartem 
del camí de la veritat i del que és correcte. 
Tot això us ho demanem, a vós que treballeu en tot lloc i temps, 
en la comunió del Pare i del Fill, pels segles dels segles. Amén. 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Manel Guitart Fàbrega, als 77 anys 

Alícia Sànchez Asins, als 70 anys 

Joana Claparols Anglada, als 90 anys 

Maria Molas Comas, als 90 anys 

Ramona Molas Gifré, als 87 anys 

 
Doneu-los, 

Senyor, el 

repòs etern 
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