
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PREGÀRIA 
 “Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat,    

que comenci a tirar pedres.”.Jn 8, 1-11 
 

 Senyor Jesucrist, ajuda’ns a adonar-nos 
 de tota la força de la teva acció salvadora  
 en el món. 
 

 Obre’ns els ulls per saber agrair 
 tanta gent que viu per als altres, 
 que es dedica a fer el bé i a alleujar  
 el sofriment, que perdona i demana perdó. 
 

 Fes sentir la teva ajuda 
 a tots aquells que viuen dominats 
 pel desànim o el pessimisme, 
 que creuen que tot està perdut  
 o que res no pot anar millor. 
 

 Ajuda també, Senyor, 
 tots aquells que troben difícil perdonar  
 o acollir el perdó. 
 

 Fes-nos caminar amb coratge, 
 mirant amb esperança la meta de 
 la resurrecció i de la vida en plenitud, 
 amb la certesa i la convicció que ets Tu  
 qui ho vols i ho fas possible. 
 

Encomana’ns la força de la teva Pasqua. 

SI EM DIUS COM MIRES, SABRÉ COM ET POSICIONES 
Arribem al cinquè diumenge de quaresma. I un veritable objectiu 

per avançar en la  vivència cristiana  és mirar els altres amb bons 

ulls, tenir cor i perdonar.  
 

Davant les situacions  d’incertesa i de foscor que es presenten en 

la vida de les persones i de les col·lectivitats, hi ha una certa 

tendència a mirar enrere, a idealitzar el temps passat com a 

millor, a veure més el que va malament que no pas el que va bé.  

També hi ha, però,  l’actitud dels qui miren tot positivant les 

situacions que presenta la vida i la encaminen endavant, malgrat 

les dificultats i els contratemps.  
 

Hem de ser conscients dels moments que vivim. Afrontar positi-

vament el moment present i encarar amb una certa  perspectiva 

el futur, demana coratge, superar les pors, fer autocrítica i  confiar 

en un demà millor. Ens cal  ben mirar i estimar. 
 

El fragment de l’evangeli de Joan narra l’episodi de la dona con-

demnada per adulteri. L’acusació ja havia posat al centre de to-

tes les mirades el pecat, l’esperit escarransit i el càstig maliciós. 
  

Les paraules de Jesús desarmen els mestres de la llei i els 

fariseus acusadors, i els obliguen a retirar-se: ”Qui estigui net de 

pecat que tiri la primera pedra”. Una frase lapidària que s’ha fet 

refrany popular, bo i asseverant que tots som culpables o 

corresponsables dels pecats socials. ¿Podem dividir el món entre 

justos i pecadors, bons i dolents?   
 

Les paraules de Jesús a la dona, sola davant d’ell, li obren la porta 

de l’acolliment i de la vivència de l’esperança: “¿Ningú no t’ha  

condemnat? Tampoc jo no et condemno. Ves-te’n en  pau i d’ara 

endavant no pequis més”  És com si Jesús convidés a mirar-se 

primer un mateix, amb les pròpies febleses i pecats, abans de 

mirar l’acusada. Que n’és de fàcil apuntar l’altre amb el dit, en 

comptes d’apuntar el nostre cor. Hi ha algú net de tota culpa? O 

tots necessitem la tendresa i el perdó de Déu? 
 

Jesús, estimant, mira amb ulls compassius; i, perdonant, fa 

expressiva una tendresa sublim. I amb el perdó traspua la pau, la 

reconciliació i la vida. Per descomptat, se’n segueix l’exigència de 

la bona conducta de cara al futur: procura començar una vida 

nova! Sols l’amor, la tendresa i el perdó  poden il·luminar la vida 

amb tot el que som, projectem i fem.  
 

Amb el perdó es desfan molts prejudicis, cauen etiquetes fàcils i 

s’aplaquen crítiques corrosives i judicis precipitats. Hom recupera 

la dignitat personal i el seu reconeixement  per part dels altres. I, 

és clar, hom té futur: “pots aixecar-te i començar de nou!”.  

L’exigència cristiana posa Jesús i el seu amor redemptor al centre 
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 Tampoc jo no et condemno. Ves-te’n en  pau. . . 

 

 

«Facin un seriós examen 

de consciència davant 

Déu, que és Déu de la pau 

i no de la guerra; que és el 

Pare de tots, no només 

d’alguns; que vol que 

siguem germans i no 

enemics”. Papa Francesc 



A l’avançada, avui us oferim els horaris de les Celebracions comunitàries de la Penitència, les Benediccions i 
Misses del Diumenge de Rams, les Celebracions del Dijous Sant, del Divendres Sant (Via Crucis i Celebració de 
la Passió), del Dissabte Sant: la Vetlla Pasqual i del Diumenge de Pasqua: 

ARXIPRESTAT  DE  L’ALT  FLUVIÀ 

HORARIS  DE  LA SETMANA  SANTA  I  PASQUA  2022 
ESGLÉSIES CELEBRACIO 

PENITENCIAL 

 

RAMS 
 

10 d’abril 

 DIJOUS SANT 
 

14 d’abril 

DIVENDRES SANT 

VIACRUCIS 

15 d’abril 

DIVENDRES SANT 
CELEBRACIÓ  
 de la PASSIÓ 

15 d’abril 

 DISSABTE SANT 

  VETLLA PASQUAL 

16 d’abril 

PASQUA 
 

 17 d’abril 

OLOT, SANT  ESTEVE   Dilluns Sant 
11 d’abril, 
a les 20 h (*) 

 11 h Missa  
a continuació 

 Benedicció 
 de Rams 12 h 

20 h    (*) 10 h res del 
Rosari en camí               

10’30 h Viacrucis  
a Sant Francesc 

18 h   (*)            20 h   (*)             11 h 

SANT ROC  11 h  12 h   11 h 

SANT PERE MÀRTIR  10 h     10 h 

SANTUARI DEL TURA  8 h i 19 h     8 h i 19 h 

EL CARME  9’30 i 1130 h 19’30 h  17 h 19’30 h 9’30 i 1130 

St. CRISTÒFOR LES FONTS  10 h  11 h   10 h 

BATET  10’30 h      

RIUDAURA  9’30 h     9’30 h 

SANTA PAU Diumenge, 3,  
a les 12 h 

12 h 19 h 10 h 17 h  12 h 

BESALÚ Dimecres,30, 
a les 19’30 h 

12 h 20 h 12 h 18 20  h 12 h 

MAIÀ DE MONTCAL  11 h  17 h   11 h 

MONTAGUT   18 h     

SANT JAUME DE LLIERCA   10 h     10 h 

TORTELLÀ  9 h     9 h 

LA CANYA Diumenge, 3,  
a les 9’15 h 

11 h    19 h  

SANT JOAN LES FONTS Diumenge,3, a 
les 11’45 h 

12 h 19 h    12 h 

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Dissabte, 2,  
a les 18’45 h  

13 h  11 h 19 h  9’30 h 

STA. MARGARIDA DE BIANYA  10 h      

SANT MARTÍ DE CAPSEC       10’30 h 

LES PRESES  11 h 18’30 h 11 h 17 h 19’30 h 11’30 h 

SANT ESTEVE D’EN BAS  12 h  17 h   12 h 

EL MALLOL  9’30 h      

JOANETES  9’30 h  11’30 h    

ELS HOSTALETS    11     

➢ El Diumenge  de Rams hi haurà la tradicional benedicció de rams i palmes davant de les esglésies. 

➢ (*)  Celebració de les parròquies d’Olot a l’església de Sant Esteve. 
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Doneu-los, 

Senyor, 

el repòs etern! 

 

►FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS  

Avui, diumenge 3 d’abril, a les 17 h, als locals del 

Casal Marià (1r pis), trobada mensual d’ESTUDI de la 
BÍBLIA i PREGÀRIA en comú. 
 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 

A SANT FRANCESC: aquest divendres, a les 15’30, 

fent el recorregut des de la 1ª estació fins al  pujant cap 

a  la capella de Sant Francesc.  

Al Santuari de la Mare de Déu del TURA: el dimarts 

a les 18’30 h i, a continuació, celebració de  la Missa. 

A l’església del CARME: el dissabte, a les 19 h i, a 

continuació, celebració de la Missa. 
 

►SANTUARI  DE LA MARE DE DÉU DEL TURA  

Dimecres sant, 13 d’abril, a les 19’30 h (després de la 

celebració de la Missa), projecció audiovisual sobre 

Johann Sebastian BACH (COL.LECCIÓ HISTÒ-
RIA de la MÚSICA del període barroc: Toccata i 
fuga en Re menor, BW 565), a càrrec de  l’artista-

pintor Joan CARANDELL.  Hi som convidats! 
 

 

►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 REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Enrique J. Aguilar Santos, fill d’ Hèctor E. i Mayra  I. 

Max Sacrest Torrecilla, fill de Ferran i Mª Àngels 

Carla Tarradas Saló, filla de Salvador i Judit 

Aiuna Guàrdia Costa, filla de Josep i Anna 

Jan Pi Jarit, fill de Joan i Melanie   
                                                    Enhorabona a les famílies!                             

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Gna. Mª del Sagrario Granado López, als 75 anys 

Martí Payola Masos, als 91 anys 

Cristina Lluansí Rogoulet, als 89 anys 

Javier Gabarre Borruel, als 65 anys 
 

►FULL PARROQUIAL I INFORMACIONS 
Recordeu que tots els qui vulgueu rebre per e-mail o 

WhatsApp, només ens heu de donar la vostra adreça 

electrònica o el mòbil a la sagristia i us hi afegirem. 

Doneu-los, 
Senyor el 
repòs etern! 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/De-Johann_Sebastian_Bach.oga
mailto:santesteveolot@gmail.com
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/

