
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PREGÀRIA 
“Mentre Jesús pregava, es trasmudà 

l’aspecte de la seva cara”.  Lc 9, 28b-36 
 

Jesús, Senyor, 

mentre seguies els camins de Galilea 

havies anunciat als teus deixebles, 

el final que t’esperava. 

Però ells no havien entès res. 
 

A ells –i també a nosaltres– 

ens fas deixar el tràfec del camí 

i ens invites a pujar al Tabor 

per veure-hi amb els propis ulls  

la plenitud d’una vida  

que ha seguit amb fidelitat  

els camins de Déu. 
 

Gràcies per fer-nos pujar a la muntanya, 

gràcies per deixar-te trobar en la pregària,  

gràcies per omplir-nos de la teva llum. 

Anima’ns, però, a baixar a la plana  

per seguir els teus mateixos camins:  

així serem testimonis creïbles  

de la teva vida entregada, del teu amor  

i de la teva resurrecció. 

 

LA BONA NOTÍCIA DE LA TRANSFIGURACIÓ   
Diumenge passat ens vam poder fixar en “el desert” com un lloc 

adequat per al discerniment del camí a seguir en la vida. Avui ens 

fixem en “la muntanya” com un lloc bo per contemplar la vida de 

cada dia. 
 

La muntanya,  en la nostra cultura religiosa, ha esdevingut un 

símbol per apropar-nos més a Déu i, acabat, poder tornar més 

oxigenats a la vida. Molts dels Santuaris que coronen les 

muntanyes ens poden fer pensar en uns llocs bons per a la 

contemplació, la pregària, l’acostament al Misteri de Déu. 
 

L’episodi de la Transfiguració, que ens presenta l’evangeli de Lluc 

(Lc 9, 28b-36), ve després que Jesús ha anunciat la seva  mort i 

resurrecció. Continuen fent  l’itinerari cap a Jerusalem.  Ara, 

Jesús, com per contemplar i verificar el sentit del  camí que 

segueix, “puja a la Muntanya a pregar” amb els tres deixebles 

Pere, Jaume i Joan. 
 

És molt significatiu l’apunt de Lluc: “mentre pregava, es trasmudà 

l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i 

espurnejant”. És clar, no sabem exactament què va passar dalt la 

muntanya. Tanmateix, l’evangeli,  fent servir imatges simbò-

liques, pròpies de les teofanies o de manifestacions, fa expressiu 

que Jesús, en la seva pregària i el seu trobament amb Déu, 

va  quedar il·luminat, amarat  de serenor, de pau, de confiança.  
 

Els tres deixebles ens poden representar a tots nosaltres: ja 

“adormits profundament”: la son, una imatge de somnolència, 

d'emmandriment, de desfeta ;  ja “desvetllats”: veuen reflectida 

en Jesús  la presència lluminosa de Déu i tenen el desig de 

quedar-se allà dalt  i de no haver de tornar a la realitat de la vida; 

ja també “esglaiats” (esverats, atemorits), ja que, des del núvol 

que els cobreix, senten la veu que diu “aquest és el meu Fill, el 

meu elegit, escolteu-lo”. El camí de Jerusalem, de la vida, té sentit 

amb Jesús i Déu camina junt amb les nostres “creus”, sempre 

reals i sovint incomprensibles.  Després, quan baixen de la 

muntanya, els deixebles, tocats i transfigurats, guarden silenci. 
 

I nosaltres? De vegades vivim en la tebiesa, o en la foscor de la 

fe, com endormiscats perquè ens costa de reconèixer els signes 

de la  presència lluminosa de Déu en el camí de la vida. De 

vegades, però, tenim moments de veure les coses d’una manera 

transfigurada, perquè l’experiència de contemplació i de pregària 

hi ajuda.   Potser no sabrem compartir-ho prou, però la veu del cor 

confiat en Déu sempre ens diu: “Escoltem-lo”. Sí, escoltem-lo de 

cor i per al camí de la vida, perquè “Ell ens il·lumina i ens salva” 

(Sl 26). En el camí quaresmal  ens farà bé de trobar uns moments 

gratuïts de contemplació i de pregària  per afinar l’oïda del cor  i 

fer algun propòsit concret per ser més cristians lluminosos. 
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►UCRAÏNA: PREGÀRIA  I  AJUDA SOLIDÀRIA   
Ha dit el Papa Francesc: “Tinc un gran dolor al cor 

per l’empitjorament de la situació a Ucraïna. Tot i els 

esforços de molts polítics, les pressions populars i 

tants clams de pau, s’han anat obrint escenaris cada 

cop més alarmants. Igual que jo, molta gent a tot el 

món està sentint angoixa i preocupació”. 
 

És prou palès que estem sumits en una veritable crisi 

humanitària, i que el poble ucraïnès és agredit pel 

govern de Rússia, i que no se li respecten els drets 

humans. 
 

Tanmateix, escau que siguem solidaris amb el poble 

ucraïnès, en la pregària personal, a la Missa i en els 

gestos d’ajuda humanitària que puguem tenir. Per 

exemple, a través de Càritas Internacional o d'altres 

organitzacions que coneixem. 
 

Des de les Parròquies ens continuem mantenint en 

contacte amb Mn. Iurii Stasiuk, capellà de la 

Comunitat ucraïnesa greco-catòlica d’Olot, que està 

mobilitzat com a sanitari i com a capellà en el front, a 

la ciutat de Lviv (Ucraïna). En aquest moment se li ha 

fet una transferència de 790 €, bo i tenint garanties 

que aquesta ajuda econòmica ha arribat al seu destí. 

I ell mateix  és responsable que es canalitzi a persones 

i famílies més i més necessitades. Moltes gràcies en 

nom propi de Mn. Iurii i dels ucraïnesos beneficiaris. 
 

►MANS UNIDES: 63ª campanya solidària 
“La indiferència pot condemnar a l’oblit a molts”. 
MANS UNIDES és l’associació de l’església catòlica 

per a l’ajuda i la lluita contra el subdesenvolupament i 

la pobresa i les seves causes. És, també, una organit-

zació no governamental de desenvolupament, de 

voluntaris, catòlica i seglar.  
 

PARRÒQUIA € 

Olot. Sant Cristòfor les Fonts 125,00 

Olot. Sant Esteve* 2.690,00 

Olot. Sant Pere Màrtir 242,00 

Olot. Sant Roc 435,00 

Riudaura. Santa Maria 135,00 

Santa Pau. Santa Maria 145,00 
TOTAL AGRUPACIÓ PARRÒQUIES D’OLOT 3.772,00 

*Sant Esteve 1.470,00; El Tura 415,00; El Carme 390,00 
 

Amb aquest cop de mà solidari, de la col·lecta 

extraordinària del 12-13 de febrer, mirem de donar 

vida a les paraules de Jesucrist: “Vaig tenir gana i em 

vau donar de menjar; vaig tenir set i em vau donar de 

beure”. Moltes gràcies. 
 

►DIA DEL SEMINARI: 19-20 de març 
Amb el lema “Sacerdots al servei d’una Església 
en camí”, a totes les Misses pregarem per les 

vocacions al ministeri sacerdotal, pels joves que s’hi 

preparen, i també farem la col·lecta extraordinària 

per ajudar la pastoral vocacional i pel manteniment de 

l’edifici del Seminari i dels seus serveis. 
 

 ►HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Carla Tarradas Saló, filla de Salvador i Judit 

Max Sacrest Torrecilla, fill de Ferran i Mª Àngels 

     Enhorabona a les famílies! 

 
 

►AVUI, DIUMENGE, 13 DE MARÇ 

➢ A Sant Esteve, i a les 11 h, MISSA familiar de la 

catequesi parroquial. 
 

➢ Als locals del Casal Marià (1er pis), a les 17 h hi 

haurà la trobada mensual de formació cristiana 

d’adults amb l’ESTUDI de la BÍBLIA i la 

PREGÀRIA en comú. 
 

►NOTIFICACIÓ  PARROQUIAL 
Des del setembre passat l’EDGAR JAULENT ha estat 

col·laborant amb l’Agrupació de Parròquies d’Olot, bo 

i preparant-se per a l’ordenació presbiteral. 
 

Ara, per la decisió pregada i personal, declina 

d’ordenar-se. Tanmateix, agraeix més i més l’aco-

lliment i tot el que ha compartit entre nosaltres.  
 

Amb aquestes ratlles ho fem avinent, bo i agraint-li  

també cordialment el temps i la dedicació pastoral 

que ha tingut entre nosaltres.  
 

Que el Senyor el beneeixi en la nova etapa de la seva 

vida! 
 

► 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. 
 

►SANT ESTEVE: la Missa dels dies feiners és al Tura. 
Recordem que, per les reformes del tancament de la 

Capella del Santíssim de Sant Esteve, la Missa diària 

dels dies feiners, a les 10 h del matí, s’ha traslladat 

al Santuari del Tura. 
 

 ►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 
 

Mn. Pere Domènech  619 153 003          
peredomenechfeixas@gmail.com 

Mn. Andreu Soler      652 684 057 andreusir@gmail.com 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Antoni Hidalgo Garrido, als 81 anys 

Pere Costa Sacrest, als 59 anys 

Francesc Verdaguer Planella, als 87 anys 

Margarida Salgueda Canal, als 78 anys 

Tura Ferrarons Coll, als 98 anys 

Montserrat Canals Ferrarons, als 92 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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