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  PREGÀRIA 
    Passió de Nostre Senyor Jesucrist Lc 23, 1-49 

 

    Jesús, Senyor: ens imaginem trobant-nos  

    enmig d’aquella gentada entusiasmada  

    que t’aclamava com a l’Enviat de Déu. 
 

    I sentim que ens preguntes  

    quina és la raó del nostre entusiasme:  

s  el miratge del poder i la fama  

    o bé el camí de servei que tu has seguit. 
 

    La teva entrada triomfal a Jerusalem  

    la vas fer muntant un humil ruquet 

    i no pas un cavall guerrer i victoriós. 
 

    Tu vols que ens adonem 

    que la teva glòria és una altra cosa. 
 

    Obre’ns la intel·ligència 

    perquè entenguem d’una vegada  

    que allò que ens invites a compartir  

    no és la glòria del triomf guerrer 

    sinó la glòria del teu servei humil. 

SETMANA SANTA  I  PASQUA  2022 
Amb el Diumenge de Rams iniciem la Setmana Santa. 

L’Església ens convida a contemplar i a interioritzar els darrers 

dies de la vida de Jesús. Ens hi pot ajudar la participació en les 

diferents celebracions i els nostres moments de pregària.  

Diumenge de Rams.  
Benedicció dels Rams. Aclamem Jesús. 

Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Beneït el Regne 

que arriba, el del nostre pare David! Hosanna a dalt del cel. 

Preguem: Senyor, doneu-nos l’entusiasme dels infants, i feu 

que sapiguem aclamar-vos, no amb palmes, sinó amb els fruits 

de les nostres bones obres. 

Dilluns Sant. Celebració del perdó. 
Dilluns podem participar a la Celebració Comunitària de 
la Penitència. Som pecadors i podem rebre el perdó per 

caminar més a plena llum i ben celebrar els dies sants. 

Dijous Sant. Amor, Eucaristia, Servei. 
Al capvespre som convocats a celebrar el Sant sopar. Així, 

doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest 

calze anuncieu la mort del Senyor fins que torni. I es posà a 

rentar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola 

que duia a la cintura. 

Preguem: Senyor, obriu-nos l’enteniment perquè 

comprenguem que no hi pot haver comunió amb el vostre Cos i 

Sang sense servei. Feu que el Vostre Cos i la Vostra Sang ens 

doni força per estimar-vos, i servir-vos en els petits, els pobres, 

els més necessitats. 

Divendres Sant. Jesús mor ignominiosament a la Creu. 
Tot s’ha complert. És una diada presidida per la Creu. Al matí 

podem seguir el Via Crucis. A la tarda podem participar en la 

Celebració de la Passió del Senyor.  

Preguem: contemplant la vostra Creu, us volem donar gràcies 

pel vostre amor. Feu que us sapiguem reconèixer amb tots els 

crucificats que hi ha en el nostre món. 

Dissabte Sant. Contemplació i esperança lluminosa. 
Som especialment convidats a la vesprada de la VETLLA 

PASQUAL. Maria i les dones es van quedar plorant a fora, al 

costat mateix del sepulcre. 

Preguem: Senyor, restem en silenci. Davant del vostre 

sepulcre no tenim paraules. Tampoc no tenim paraules davant 

del sofriment del món. Aquest dia s’assembla molt a tot el que 

vivim. Doneu-nos esperança, feu que no caiguem en el 

fatalisme de dir que no hi ha res a fer. 

Diumenge de Pasqua. És vivent. Al·leluia! 
Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el Crucificat: ha 

ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l'havien posat. 

Preguem: SENYOR, GRÀCIES. AMB LA VOSTRA RESURRECCIÓ 

LA VIDA ADQUIREIX PLE SENTIT. AQUESTA ÉS LA NOSTRA FE 

ESPERANÇADA. AL·LELUIA. AL·LELUIA. AL·LELUIA. 
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HORARIS  DE  LA SETMANA  SANTA  I  PASQUA  2022 
 

ESGLÉSIES d’OLOT  
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 

 
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  12 h 19 h 10 h 17 h  12 h 

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

Senyor, 

el repòs etern! 

 

►ENS HA DEIXAT EL BISBE FRANCESC. AL CEL SIA 
Aquest dilluns proppassat, a la 

Catedral de Girona hem acomia-

dat el Bisbe Francesc. L’enco-

manem a Déu, bo i agraint el 

seu ministeri episcopal a la 

nostra diòcesi. El funeral fou 

presidit per l’arquebisbe de 

Tarragona, Joan Planellas.  

Ací reproduïm uns fragments del 

seu Testament espiritual: 
 

“Dono gràcies a Déu pel do del Baptisme i dels 

sagraments que m’han donat la participació en la 

seva vida i m’han mantingut fins avui. 

Dono gràcies per haver servit per mitjà del ministeri 

(parròquies, responsabilitats, diòcesi de Girona). 

Vaig escollir el lema episcopal “Perquè tingueu vida” 

per la convicció que Jesucrist és la Vida. 

Estic joiós d’haver cregut i també d’haver esmerçat la 

meva vida a la missió de fer present el Crist. 

Dono gràcies (família, amics, tantes persones), ja que 

cadascú amb la vostra aportació m’heu ajudat a 

configurar la personalitat, la vocació i a exercir la 

missió.  

També demano perdó a totes les persones que hagi 

pogut ofendre conscientment i inconscientment amb 

les meves paraules i accions”. 
 

Que el Bon Déu beneeixi la seva vida i el seu ministeri 

episcopal i, en comunió amb els sants, que ell també 

intercedeixi per a tots nosaltres. 
 

Doneu-li, Senyor, el repòs etern; i que la llum perpètua 

l’il·lumini.   

Torrelles de Foix 1946, Girona 2022 

Bisbe de Girona 2008-2022 
 

►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 (COLLEC-

CIÓ HISTÒRIA 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! 
                                               
  
 

► LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM DE SANT ESTEVE 
Fa un mes anunciàvem el projecte de tancament de 

la Capella del Santíssim amb una estructura de ferro 

i vidre  i, un cop acabada la reforma que ha 

substituït l’antic cortinatge, ja podem contemplar la 

magnífica capella. Va ser projectada i decorada per 

l’artista Joan Carles Pañó. Conté pintures d’una gran 

vàlua del mateix autor sobre la Passió, i està 

centrada en Crist a la Creu de Ramon Amadeu i el 

Sagrari. És la seu de la Missa diària i un espai  

acollidor per a la pregària. 
 

Al final,  l’obra ha tingut un cost de 31.698’59 €, que 

s’ha pogut sufragar amb el llegat finalitzat de la be-

nefactora Sra. Montserrat Plana, bo i donant acom-

pliment a la seva voluntat de mecenatge per finan-

çar aquesta reforma, que dignifica la Capella del 

Santíssim. Els parroquians podem estar-li profun-

dament agraïts pel gest i per l’estima de Sant Este-

ve. Una millora més que es fa al nostre patrimoni. 
 

També  podem deixar constància 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, del nou ambó, de la pantalla de suport a 

les celebracions, als cants i a les visites guiades. En 

aquest moment l’Associació d’Amics de Sant Esteve 

i del Tura  té projectada la reposició de les imat-
ges que falten a la façana principal des de la  

guerra civil. En aquest sentit, des d’ara, el que es 

reculli a la caixeta electrònica (donatius i targeta) 

de l’entrada per la porta lateral, ja tindrà aquesta 

destinació. Moltes gràcies.  
 

► FESTA DEL ROSER DE LES FONTS  
Dilluns de Pasqua, 18 d’abril a les 11 h, Missa 

solemne concelebrada, tradicional processó i cant 

dels Goigs en honor de la Mare de Déu del Roser. 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Antonio Ruiz Campos, als 81 anys 

Lluís Balcells Coll, als 95 anys 

Mª Dolors Salis Soler, als 82 anys 

Santiago Llumà Fontfreda, als 81 anys 

Custodio Cano Moyano, als 82 anys 

Emília Bueno Quiles, als 67 anys 

 

 

Doneu-los, 

Senyor el 

repòs etern! 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/De-Johann_Sebastian_Bach.oga

