
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PREGÀRIA 
“Si no us convertiu, tots acabareu malament”. 
                                                          Lc 13, 1-9 
Perquè tu sempre mires els pobres, 
haig de compartir més el que m’has donat  
perquè ho administri en bé de tots. 
 

Perquè escoltes el clam dels oprimits, 
sé que ara és l’hora de parar l’oïda 
i comprometre’m per lluitar contra les injustícies 
a les quals estem massa acostumats. 
 

Perquè coneixes els nostres sofriments, 
sé que tants patiments com hi ha arreu 
no poden quedar al marge de la meva pregària. 
 

Ni que la teva paciència sigui infinita, 
el meu temps en aquest món no ho és pas. 
Per això no passem en va de la  Quaresma. 
 

Vull viure més atent al valor de cada moment, 
de cada persona, de cada ocasió 
que se’m presenta per a estimar. 
Vull viure ben unit a Jesús 
per poder mirar, escoltar, sentir i actuar 
en bé de tothom, treballant pel teu Regne. 

ELS  MALS DE LA VIDA, MOTIUS DE CONVERSIÓ 
Vivim la Quaresma actual marcada per la guerra a Ucraïna. La 

situació  empitjora, amb morts, desplaçats, refugiats. Deplorem 

la insensatesa que aboca a la desfeta de tantes vides, dels drets 

humans, del patrimoni, de l’economia... Mentrestant, preguem 

per la pau i la reconciliació, motius de conversió sempre. 

Pensem-hi des de l’Evangeli d’aquest diumenge Lc  13,1-9. Les 

guerres, les violències, cap mena de mal pot tenir una explicació 

raonable i humana.  
 

Enfront de la tragèdia de la guerra, de fets luctuosos, d’accidents 

fortuïts, de tantes sofrences de tota mena, podem entreveure 

i/o tenir diverses reaccions. Des de la indignació i la revolta, 

buscant i assenyalant culpables, fins a la resignació passiva i la 

indiferència, pensant que  no tots  els mals poden ser 

inevitables. També hi ha els planteigs a l’entorn del problema 

del mal.  I hi ha diverses respostes: dels qui pensen que el mal 

és la prova més evident de la inexistència de Déu, o al menys de 

la seva absència, fins als qui, al contrari, l’interpreten com un 

càstig de Déu als malèvols o una prova que Déu envia als justos 

per purificar-los. Però,  ni la negació de l’existència de Déu, ni les 

ferides, ni el dolor ni la infelicitat, atribuïbles a l’atzar de la 

naturalesa o a la llibertat, resolen res.  
 

Davant la matança dels galileus en mans de Pilat (una repressió 

cruel) i l’esfondrament de la torre de Siloè (una desgràcia 

fortuïta en la qual hi moren 18 homes), Jesús surt al pas 

asseverant que el mal és inexplicable i convida a mirar els fets 

deplorables en clau de conversió. Així convida a preguntar-se 

què ens deu voler dir Déu a través dels fets luctuosos.  
 

Tanmateix, podem situar-nos davant de les realitats del mal en 

totes les seves manifestacions,  afrontar-los cara a cara, deixar 

de buscar explicacions lògiques satisfactòries,  i assumir les 

pròpies  responsabilitats  lluitant  contra les seves causes, 

mirant de pal·liar les seves conseqüències, fent costat 

solidàriament i consolant les víctimes.   
 

Si no canviem d’actitud davant  la realitat del mal,  si no 

reaccionem i ni ens comprometem, si no fem res per canviar un 

món violent i injust, si no ens fem solidaris dels qui sofreixen, 

tots anem malament i, un dia altre, en aquest nostre món tots 

en pagarem les conseqüències.   
 

I l’Evangeli acaba amb  la petita paràbola de la figuera estèril: 

no n’hi ha prou amb les aparences, no n’hi ha prou amb les 

bones paraules, no n’hi ha prou amb els ritus.  Déu és pacient i 

ens dona sempre noves oportunitats, però les hem d’aprofitar. 

Aquesta és la conversió que ens demana la Quaresma: donar 

fruits de bondat, de justícia i de pau! 
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 ►FER FRONT AL SOFRIMENT 

«Si Déu existís, no permetria tant de sofriment al món». 
Quants cops hem sentit o ho hem dit? 

Aquest argument pot dur a la desesperança i la 

desmobilització a l'hora de fer front al sofriment. 

Però ajuda a pensar en el sofriment concret que afecta  

tal persona, família o país (Ucraïna).  
 

Més que fixar-nos en arguments, podem pensar en les 

històries concretes dels qui fan front a una situació de 

sofriment. 

Les raons de l'esperança i de l'acció es desprenen de 

la història de persones concretes, o d’una família, o 

d'un poble que sofreix  i s’hi enfronta. 
 

Hom pot adonar-se que fer front al sofriment vol dir 

tres coses: 

En primer lloc, no girar-li l'esquena. Tot i que estem 

més inclinats a mirar realitats agradables, és 

important educar la nostra mirada perquè no tanqui 

els ulls a situacions de patiment.  

En segon lloc, lluitar contra les causes del sofriment. 

Lluitant contra les malalties des de la medicina, i 

contra la pobresa, la desigualtat o la marginació des 

del treball per la justícia. En aquesta lluita, tal vegada 

caldrà ser ferms contra les causes del sofriment, i en 

canvi caldrà no deixar mai d'estimar les persones que 

causen aquest sofriment. Odiar el sofriment i estimar 

els qui el causen. 

I en tercer lloc, acompanyar les persones que sofreixen 

sense esperança que el seu dolor pugui desaparèixer. 

La companyia no elimina el sofriment, però el pot fer 

més suportable: pot ajudar els qui sofreixen a acceptar 

llur situació i portar vides amb sentit malgrat tot.  
 

Fer front al sofriment cansa. Però també transforma la 

pròpia vida i li confereix una qualitat interior que 

l'Evangeli anomena la benaurança. Un sentiment, una 

certesa interior, que alhora ens impulsa a seguir sent 

solidaris i reforça la certesa que Déu ens acompanya. 

"Benaurats els compassius: Déu se'n compadirà" (Mt 

5,7). El Déu que en Jesús s'ha fet solidari des de dins 

de tots els sofriments humans. (Josep Mària, adaptació) 
 

►ALMOINA PENITENCIAL 
L'almoina penitencial de la Quaresma ha de servir 

de viaducte per solidaritzar-nos amb situacions 

precàries dels nostres germans; però al mateix temps 

és un exercici ascètic que ens serveix per alliberar-nos 

de tenir la interioritat enganxada als béns materials. 
 

Tinguem en compte la crisi humanitària d‘Ucraïna, en 

la qual està sumida Europa: abonem el compromís 

per la pau i la reconciliació, el respecte als drets 

humans i a la dignitat de les persones. Continuem 

sent solidaris amb Ucraïna, 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 

coneguem. També a través de l’almoina penitencial. 
 

Des de les Parròquies ens mantenim en contacte amb 

Mn Iurii Stasiuk, capellà de la Comunitat ucraïnesa 

grecocatòlica d’Olot, que és al front del conflicte com 

a sanitari i capellà. Se li han fet arribar 1.622 €. 
Moltes gràcies en nom dels ucraïnesos beneficiaris. 
 

 

►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. 
 

►SANT ESTEVE: la Missa dels dies feiners és al Tura. 
Els treballs per les reformes del tancament de la 

Capella del Santíssim de Sant Esteve s’allarguen i, 

per aquesta setmana entrant, la Missa de les 10 h, 

del dilluns al divendres, continuarà essent al Santuari 

de la Mare de Déu del Tura. 
 

►TROBADA de CRISTIANS 
“COMPARTIM LA NOSTRA FE CAMINANT MÉS JUNTS” 
Mètode: ULTREIA: cants, xerrades vivencials de 

testimonis, pregàries, etc... amb l’objectiu d’enfortir 

la nostra vida cristiana. 
Divendres, 25 de març, a  les 20 h, 

 i a l’església de Sant Roc. 
La trobada té una durada d’una hora, i és oberta a 

totes les persones que els pugui interessar.    

            Organitza el Moviment diocesà de Cursets 
 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 
Com és tradicional durant la Quaresma, hi ha l’exer-

cici 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. 
 

►VISITA GUIADA A SANT ESTEVE 
Serà el proper dissabte, 26 de març, de les 11 a les 

13 h, a càrrec de la professora Carme Grau. 
  

►HORA SANTA al Santuari de la Mare de Déu del Tura   
Diumenge vinent, 27 de març, a les 17’30 h:  

Exposició del Santíssim. A les 18’30 h, res del Sant 

Rosari i, a les 19 h, 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 
 

Mn. Pere  619 153 003,     Mn. Andreu  652 684 057  
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Mª Àngels Segovia Gonzàlez, als 67 anys 

Jana Dilmé Molina, als 53 anys 

Joan Cabañas Graboleda, als 90 anys 

Conxita Serra Martin, als 90 anys 
             Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 

    WEB: Olot, Sant Esteve - | Bisbat de Girona (bisbatgirona.cat) 

 

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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