
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PREGÀRIA 
“L’Esperit el conduïa pel desert i era temptat”.  
                                                     Lc 4, 1-13 

Una vegada més, Senyor, 

em convides al desert. 

Tu que coneixes el meu cor  

saps la por que em fa el silenci, 

saps també la por que em fa  

trobar-me sense res que em distregui  

i haver-me de trobar... amb mi mateix. 
 

Em fa por el desert, Senyor, 

però et demano, malgrat tot, 

que m’hi porti el teu Esperit. 
 

I un cop en el desert, 

buida el meu cor de coses i sorolls, 

i fes-hi un espai fecund  

de silenci i de llibertat; 

omple’l amb la teva Paraula  

i sacia’l amb el teu Pa. 
 

MALS TEMPS DE GUERRA I APOSTA PER LA PAU 
Les guerres, les pandèmies i les fams ens recorden la nostra fràgil 

condició humana. Afegim-hi també  que ens ho recorda l’escalfa-

ment de la terra i els canvis climàtics. Afegim-hi que ho estem 

vivint amb els consegüents problemes econòmics i sanitaris que  

van seguint de la Covid-19. I, ara, ens ha arribat la guerra 

d’Ucraïna: quants ferits i morts, quanta impotència! Més i més 

foscor i incerteses: per un poble, per les seves famílies i per 

aquesta vella Europa dels pobles, sempre a mig fer i mig desfent-

se. És clar, vivim dies tensos, dramàtics i decisius. 

A la nostra ciutat, la Comunitat ucraïnesa ha impulsat la recollida 

de roba i aliments per Ucraïna i pels refugiats que n’han sortit. 

També s’ha pogut fer arribar uns diners a Mn. Iuri Stasiuk, que 

està a Ucraïna, mobilitzat com a sanitari i capellà i amb qui ens 

mantenim en contacte. Preguem i dejunem pel poble ucraïnès, 

per la comunitat ucraïnesa d’Olot. Que fruitin les converses dels 

dirigents i les pressions per la pau. Que es fressin camins de 

solidaritat per protegir les vides, els drets humans i la dignitat de 

les persones. 

EL NOSTRE CAMÍ QUARESMAL 
La Quaresma que hem començat amb el Dimecres de Cendra ha 

de ser un temps propici per repensar el nostre camí de la vida i 

fer un exercici de discerniment espiritual i relacional.  

Un itinerari sempre té un propòsit, amb un punt de partença i un 

punt d’arribada i, tanmateix, pel cristià el GPS més afinat és 

l’Evangeli i, sobretot, la persona de Jesús. El camí requerirà mo-

tivació, impuls interior i esperit  d’acompanyament mutu (camí 

sinodal). Per això, hem de sospesar per on passa la nostra vida, 

discernir com escau d’encaminar-la i fer-ho en funció de les 

conviccions, de les necessitats, de les sol·licituds, dels valors i del 

que convé i fa bé. 

Justament  la imatge de l’itinerari entronca amb el passatge de les 
temptacions de l’evangeli de Lluc 4,1-13. ¿Jesús es servirà de la seva 

condició de fill estimat del Pare per solucionar les seves 

necessitats materials o es posarà Ell, i del tot, al servei dels 

altres?; ¿pactarà amb els poders d’aquest món i s’hi agenollarà 

per treure’n profit o es mantindrà lliure i crític enfront dels 

poderosos?; ¿buscarà l’èxit fàcil, la popularitat i l’adhesió 

entusiasta del poble, recorrent a la demagògia i a actuacions i 

mitjans espectaculars o simplement viurà la veritat que 

predica,  donant la mà al desvalgut i fent el bé i alliberant del mal 

tothom que trobarà pel camí?  

Són les temptacions de sempre. I les nostres, d’avui? Ens caldrà 

aprendre de Jesús l’esperit del discerniment i apostar per superar-

les. Només hem d’agenollar-nos davant de Déu, amagat en les 

persones que mirem de servir; i no davant de cap ídol, requisit 

ineludible per poder ser lliures de debò i viure la fe que 

s'expressarà en la caritat desinteressada, gratuïta i transfor-

madora. Bona ruta quaresmal cap a la Pasqua ! 
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►PARENOSTRE DE LA PAU PENSANT AMB UCRAÏNA 
PARE que mireu per igual a tots eIs fills vostres que 

veieu enfrontats.  
 

NOSTRE, de tots: dels 7.000 milions d'homes que 

poblem Ia terra, sigui quina sigui Ia nostra edat, el 

nostre color o el nostre lloc de naixença.  
 

QUE ESTEU EN EL CEL i a Ia terra, en cada home-

dona, en eIs humils i en eIs qui sofreixen.  
 

SIGUI SANTIFICAT EL VOSTRE NOM, no pas, però, 

amb Ia fressa de les armes, sinó amb el murmuri 

dels cors.  
 

VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE, el regne de 

Ia pau i el regne de l'amor. l allunyeu de nosaltres eIs 

regnes de Ia tirania, de la guerra i de l'explotació.  
 

FACI'S LA VOSTRA VOLUNTAT, sempre i arreu.  
 

AIXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL CEL. Que eIs 

vostres designis no trobin obstacle en els oligarques 

i eIs fills deI poder.  
 

EL NOSTRE PA DE CADA DIA, que està pastat amb Ia 

pau, amb Ia justícia i amb l'amor.  
 

DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D' AVUI, perquè demà 

potser serà tard. Les armes, els tancs, eIs míssils 

apunten i potser Ia bogeria eIs pot disparar.  
 

l PERDONEU LES NOSTRES CULPES. No com 

nosaltres perdonem, sinó com Vós perdoneu, sense 

lloc per a l'odi, Ia rancúnia, la guerra fratricida.  
 

l NO PERMETEU QUE NOSALTRES CAIGUEM A LA 

TEMPTACIÓ d'emmagatzemar el que no ens heu 

donat, d'acumular el que altres necessiten o de mirar 

amb recel el qui tenim aI davant nostre.  
 

ANS DESLLIUREU-NOS DE QUALSEVOL MAL que ens 

amenaci. De les metralladores, dels míssils, dels 

milions de tones d'armes. Perquè som molts, Pare, 

eIs qui volem viure en Ia pau i la dignitat humana. 
                                            (web de pastoral adaptació) 
 

► 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. 
 

►DESPATX INTERPARROQUIAL 

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

Telf 972 26 04 74     santesteveolot@gmail.com 

 
 

►SANT ESTEVE: CAPELLA DEL SANTÍSSIM 
La Capella neoclàssica del Santíssim fou projectada i 

decorada per l’artista Joan Carles Pañó. Conté pintures 

d’una gran vàlua del mateix autor sobre la Passió, i està 

centrada amb Crist a la Creu de Ramon Amadeu i el 

Sagrari. En aquesta magnífica Capella s’hi celebra la 

Missa diària i és un espai de pregària. El novembre del 

2018 s’hi va instal·lar una calefacció radiant modular 

sobre el mateix empedrat. 

Ara s’ha projectat el tancament que en substituirà el 

cortinatge. Es tracta d’una estructura de vidre i ferro 

com la que tanca l’antiga capella de la Puríssima, avui 

Tresor Parroquial. Aquest tancament evitarà la pèrdua 

de calefacció a l’hivern, afavorirà la protecció de les 

pintures (que també s’han de restaurar), i abonarà 

l’espai per a les celebracions i la pregària. 

El pressupost d’aquest tancament puja a 35.000 €. Es 

compta de poder-lo sufragar amb aportacions que 

tinguin aquesta destinació i amb un llegat finalitzat de 

la benefactora Sra. Montserrat Plana, bo i donant 

acompliment a la seva voluntat de mecenatge per 

finançar aquesta reforma a la Capella. 

Per aquest motiu i, comptant que l’obra durarà del 
7 al 18 de març, la Missa diària dels dies feiners, 
a les 10 h, es traslladarà al Santuari del Tura. 
Tanmateix, recordem que després de la restauració de 

la façana de Sant Esteve, s’ha fet la renovació de la 

megafonia, la restauració de l’altar del Roser, el nou 

ambó, la pantalla de suport als cants i les visites 

guiades... Tot això és possible gràcies a l’estima parro-

quial i a les aportacions i donatius que s’han anat fent, 

a més a més de les quotes, les safates i les caixetes. En 

aquest moment l’Associació d’Amics de Sant Esteve i 

del Tura està estudiant i projectant la reposició de les 

imatges que falten a la façana des de la contesa de la 

guerra civil. N’informarem oportunament. 

Per descomptat, agraïm coralment aquesta estima 

prou expressiva  en el llegat i totes les aportacions 

generoses que es fan pel manteniment i suport dels 

serveis parroquials, de les esglésies i del seu patrimoni. 
 

►ORDENACIÓ DE CAPELLÀ 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.  

Nota: Comptem 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. Es pot 

fer la inscripció al despatx interparroquial o a les mateixes 

sagristies. 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Àngela Espuña Parra, als 85 anys 

Àngel Hervàs Hervàs, als 75 anys 

Josep Lluís Zamora Bas, als 73 anys 

Rosa Hurtós Viñas, als 92 anys 

Maria Molas Comas, als 90 anys 

Antònia Valverde Molero, als 97 anys 

José Antonio Gómez Gómez, als 60 anys 

Trinitat Sararols Ayats, als 99 anys 

Andreu Jesús Romero Garcia, als 44 anys 

Josefa Serra Gil, als 84 anys 

Mª Amparo Vidal Alegre, als 60 anys 

Montserrat Vila Noguera, als 99 anys 

Francisco Galobardes Bosoms, als 93 anys 

Josep Pujolar Obrador, als 87 anys 
 

 

 

Doneu-los, 

Senyor, el 

repòs etern 

A SANT FRANCESC: tots els 

divendres de Quaresma, a les 

15’30 h, es farà el recorregut 

sortint de la 1ª estació fins a  la 

capella de Sant Francesc. 
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