
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PREGÀRIA 
“La boca parla d’allò que desborda el cor”. 
                                                             Lc 6, 39-45 
Senyor, 
massa sovint em penso que soc bo 
i que us estimo a vós i als altres 
perquè tinc bones idees i bones paraules. 
 

Vós em recordeu que la bondat 
i la riquesa interior de la persona 
es manifesten en les obres. 
Per això, m'exigiu l'autenticitat 
en la meva conducta de cada dia 
i també en la relació amb els altres. 
 

M'és més fàcil de veure els defectes dels germans 
i de mostrar-me exigent amb ells, 
que gosar mirar els meus defectes, 
perquè no voldria sentir-me obligat 
a fer un esforç real i constant 
per a corregir-los i ser millor. 
 

Ajudeu-me a ser assenyat i sincer a l'hora 
de valorar les meves actituds i les dels altres. 
 

QUE EL COR ENS BATEGUI EN L’ESPERIT ! 
Aquest diumenge, l’Evangeli (Lc 6,39-45) ens presenta, d’un 

cantó, la imatge del cec que en guia un altre i la de la brossa i 

la biga en l’ull (6,39-42) i, de l’altre, la imatge de «l’arbre es 

coneix pels seus fruits...». (6,43-45); per asseverar, al final, que 

«la boca parla d’allò que es desborda del cor...». 
 

Pel que fa a la sentència del proverbi “un cec no pot guiar un 

altre cec”, podem pensar en  lema sinodal de “caminar més 

junts a la llum de l’Esperit” i preguntar-nos: em sento part de 

l’Església-parròquies en el camí que es fa i fem? Amb quina 

disposició de cor i de vida? Quins són els meus impediments 

personals i els que trobo en la vida eclesial-parroquial? En què 

puc millorar i ajudar a millorar les realitats d’Església que hi ha 

entre nosaltres mitjançant la purificació, la corresponsabilitat, 

per l’autocrítica feta amb estima-escolta-diàleg i pregària? 
 

Amb la imatge de “l’estella i de la biga en l’ull”, se’ns pot 

recordar que només el qui és capaç d’assumir els propis 

defectes i limitacions, les pobreses i incoherències eclesials, 

podrà assolir una bona vista evangèlica per mirar les realitats 

eclesials i ser-hi. Tanmateix, Jesús recorda a tots els membres 

del Poble de Déu, com a deixebles, que hem d’aplicar-nos a 

nosaltres mateixos les correccions que  ens sembla que s’han 

d’aplicar als altres. És clar, no hi ha crítica que valgui si  quan 

la fem no hem fet abans autocrítica. No estimant prou les 

nostres realitats, podem tendir a desvalorar-les i,  per aquí, pot 

derivar una  mena de moralitat de l’embut: indulgents amb 

nosaltres i exigents pels altres.   

Pensant en l’Església-parròquies que som i fem, ens calen aires 

de frescor en la nostra vivència evangèlica. També ens les 

organitzacions i els serveis que tenim.  I això ho hem de fer amb 

escolta, diàleg, pregària i discerniment. Amb preocupació, amb 

implicació, amb ajuda mútua, amb compromís de tots plegats, 

caminant i servint la causa de l’Evangeli de Jesucrist, bo i 

comptant amb la mediació de l’Església amb les comunitats.  
 

Acaba el fragment de l’Evangeli recordant-nos que «la boca 

parla d’allò que es desborda del cor», i que «del tresor de bondat 

que hom guarda en el cor, en treu a fora la bondat». Val més i 

més que  tinguem cura del cor –que no es veu– però que és 

d’on en brolla allò que és el tresor de la meva vida –el que soc– 

i que s’expressa en els fruits –bons o dolents– a semblança de 

tot arbre fruiter.  Cal que l’amor de Déu pugui arrelar en el cor 

del cristià. Cal que l’Evangeli de Jesús sigui el cor de l’Església-

parròquies. I, per descomptat, els fruits de la vivència de la fe 

haurien de fer-se expressius en la caritat i l’esperança. 
 

La Quaresma que amb el Dimecres de Cendra encetarem, ens 

ha d’ajudar a afinar el cor personal i eclesial ! 
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►CAMINEM A LA LLUM DE L’ESPERIT (Lc 6, 39-45) 
Gràcies, Senyor, per ser el mestre amorós que ens 

acompanyes en la nostra ceguesa; ets llum en el 

nostre camí amb les teves paraules i l’exemple de 

vida. 

Senyor, som crítics amb la manera de ser dels altres, 

sense abans reconèixer els nostres defectes. Veiem 

la brossa del seu ull i no la biga del nostre. 

En la relació amb ells, demanem un canvi per la seva 

part, en comptes de viure-la com l’oportunitat d’aco-

llir-los, perdonar-los i estimar-los, de trobar-te a tu en 

ells. Tu ens estimes tal com som abans que canviem 

i siguem millors. 

Que la trobada amb els altres no ens inspiri el desig 

de corregir-los, sinó d’aprofundir en el nostre 

coneixement i així s’esdevindrà la relació en major 

harmonia. 

Senyor, a tu que ens coneixes perfectament i, 

malgrat els nostres defectes, ens estimes amb 

bogeria, volem confiar-nos i ser modelats per les 

teves mans. 

Gràcies, Senyor, perquè el nostre pecat i mediocritat 

no poden bloquejar la teva acció. 

Reconeixem els nostres fruits: són un obsequi teu. 

Potser són petits, però poden donar la més dolça 

confitura amb què endolcir l’amargor del nostre 

món. 

Senyor, que l’amor gratuït que ens tens ens doni la 

força per acceptar-nos, no només en els aspectes 

positius, sinó també amb les nostres ombres i en els 

aspectes negatius. 

Senyor, que del nostre cor, ple de tu, en surtim les 

millors paraules de lloança i agraïment i, 

d’estimació, de confiança i d’acollida envers els 

altres. (Alexis, jesuïta - Lleida) 

►AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES D’OLOT 
Dies enrere informàvem de la nota del Sr. Bisbe sobre 

el seu estat delicat de salut i, atesa la nota infor-

mativa, fèiem avinent que restava posposada la 

ordenació presbiteral de l’Edgar per més endavant.  

Hem de continuar pregant -sempre- pels malalts, i en 

aquests cas pel nostre Bisbe Francesc.  
 

Ara, Mn. Jordi Font, rector del Seminari, ens ha fet 

avinent que l’ordenació de l’EDGAR és prevista 
pel proper 20 de març, a les 17 h i a la Catedral 
de Girona. Som convidats a participar-hi.  

Notes:  
- Comptem, com ja s’havia previst, que per facilitar-

hi l’anada, es farà un autocar, que sortirà  a les 15 

h d’Olot, i es té prevista la tornada després de la 

cerimònia pels volts de les 20 h. Des d’ara es pot fer 

la inscripció al despatx interparroquial o a les 

mateixes sagristies. 

- Tanmateix, pel que fa a l’ordenació de l’ALBERT 
GELIS, de Sant Esteve d’En Bas, i d’en JOAN 
PUIG, de Banyoles, com a Diaques permanents 

al servei de la Diòcesi, resta ajornada, sense que se 

n’hagi previst la data. Encomanem-los en la nostra 

pregària.  

 
 

►DIMECRES de CENDRA. QUARESMA 2022 
La Quaresma (40 dies) comença  

el dimecres de cendra i acaba el 

dimecres sant, dia que s’inicia el 

tríduum pasqual. Les celebracions 

cristianes ho mostren amb signes 

d’austeritat i amb el color morat 

que, en la cultura cristiana, és 

signe de l’esperit penitencial.  

Ens volem tornar a preparar el  millor possible per a 

reviure la Pasqua del Senyor Jesús en la nostra vida.  
 

Ho fem assumint  el sant i senya quaresmal: 

“CONVERTEIX-TE  I  CREU  EN  L’EVANGELI” 
Aquesta frase, que acompanya el moment que se’ns 

imposarà la cendra en el cap, és molt significativa. 

Perquè la cendra ens recorda aquesta dimensió limi-

tada, moridora, caduca, de la naturalesa humana. Ens 

disposa a iniciar el camí quaresmal com a itinerari de 

conversió, de revisió, de canvi i de millora de la pròpia 

vida en la perspectiva de l’evangeli. 
 

A Olot començarem aquest camí quaresmal cap a 

la Pasqua, amb la benedicció i la imposició de la 

cendra i la Celebració de la MISSA.  
 

Serà aquest  DIMECRES  de  CENDRA,  2 de març:  

➢ a les 8’30 h, a l’església del Carme 

➢ a les 10 h, a  l’església  de  Sant  Esteve 

➢ a les 19 h, a l’església del Santuari del Tura 
 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 
Com és tradicional, durant la Quaresma,  hi haurà 

l’exercici del “Via Crucis” amb el qual preguem tot 

contemplant el camí de Passió i Mort de Jesús, camí 

que culmina en la Resurrecció que ha ofert a tota la 

humanitat. 

 

Al Santuari de la Mare de Déu del TURA: tots els 

dimarts quaresmals a les 18’30 h i, a continuació, hi ha 

la Missa. 

A l’església del CARME: tots els dissabtes quares-

mals, a les 19 h i, a continuació, hi ha la Missa. 
 

►HORA SANTA al Santuari de la Mare de Déu del Tura   
Avui, a les 17’30 h:  Exposició del Santíssim. A les 

18’30 h, res del Sant Rosari i, a les 19 h, la Missa. 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Pere  Pairó Teixidor, als 70 anys 

José Balsera Gómez, als 85 anys 

Jesús Serra Planas, als 66 anys 

José Contreras Collado, als 91 anys 

Montserrat Capdevila Masó, als 94 anys 

Jesús Serra Planas, als 66 anys 

Joaquim Soler Vilardell, als 89 anys 
 

►DESPATX INTERPARROQUIAL 

els Divendres, de les 18 h a les 20 h 
(cal telefonar abans per a una hora convinguda) 

Telèfon 972 26 04 74       santesteveolot@gmail.com 

 

Doneu-los, 

Senyor, el 

repòs etern 

 

Al MONSACOPA: tots els diven-

dres de Quaresma, començant 

el 4 de març, a les 15’30 h, es 

farà el recorregut sortint de la 

1ªestació fins a Sant Francesc. 
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