
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

1 de maig del 2022                       Nº 989 
 

 

        “JA HO SABEU QUE US ESTIMO” (Jo 21, 1-19) 

Jesús s’apareix per tercera vegada als deixebles, després de 

ressuscitar d’entre els morts. Ho recull l’Evangeli: Jo 21, 1-19.  

Conté dues escenes: a la vora del llac de Tiberíades (Jo 21,1-14). Ens 

diu que  havien treballat tota la nit i no havien pescat res, com una 

expressió de la foscor i inutilitat dels seus esforços; i el diàleg de 

Jesús ressuscitat amb Pere (Jo 21,15-1), interpel·lant-lo sobre 

l’estimació. És l’actitud de cor i de vida que ens defineix com a 

persones cristianes.  

Aquí referim uns punts suggeridors recollits per una web de Pastoral 

sobre el que ens pot allunyar o apropar a Jesús Ressuscitat. 
 

ALLUNYA DE TU EL QUE NO ET CONVÉ NI ET FA BÉ 

• Allunya de tu les coses dolentes que porten confusió i problemes a la teva 

vida, que deixen sembrat el pànic i el temor dins la teva ànima i cor. 

• Allunya de tu l’ombra dels dubtes que no et deixa obrir els ulls al nou dia, que 
vindrà amb llum d’esperança i felicitat. 

• Allunya de tu els cors que no són sincers, i s’enfronten al teu rostre amb 
mascares pintades, amb façanes de pallassos per riure’s de tu. 

• Allunya de tu les males amistats que s’amaguen darrera d’una roca, quan la 
tempestat ataca la teva vida i et somriuen quan el sol de nou et  toca. 

• Allunya de tu les pors que t’han tancat en una cova fosca on passes els dies 
esperant que un nou camí s’obri davant teu. 

• Allunya de tu la ceguesa que roba els dies de la teva vida sense començar a 
sembrar les llavors de la felicitat. 

• Allunya de tu les llàgrimes que tens en el rostre i somriu de nou encara que no 
tinguis una raó. 

• Allunya de tu el pessimisme; avui és el millor dia per començar de nou el 
caminar per la senda de la vida, que et  fa anar endavant. 
 

PERÒ PENSA QUE ALLÀ ESTARÉ AL TEU COSTAT, SEMPRE 

• Quan ningú estigui allà per  tu i pensis que no  importes a ningú … Allà estaré. 

• Quan el món sencer estigui sobre tu i pensis que estàs sol… Allà estaré… 

• Quan a la persona que més t’importa, no li importis tu … Allà estaré… 

• Quan aquell a qui hagis lliurat el teu cor, et menyspreï… Allà estaré… 

• Quan la persona en la qual vas confiar et traeixi… Allà estaré… 

• Quan la persona amb la qual has compartit tots els teus records, et fereixi … 
Allà estaré… 

• Quan tot el que necessitis sigui un amic que t’escolti… Allà estaré… 

• Quan tot el que necessitis sigui algú que t’eixugui les llàgrimes. Allà estaré. 

• Quan el teu cor et dolgui tant que fins et costi respirar… Allà estaré… 

• Quan vulguis desistir i desitgis quasi morir… Allà estaré… 

• Quan comencis a plorar després d’haver escoltat aquesta trista cançó… Allà 
estaré… 

• Quan les llàgrimes no cessin de caure… Allà estaré… 

• Hi seré allà fins al final. És una promesa que puc fer-te. 

• Si alguna vegada em necessites, només crida’m i… Allà estaré… 

• Per això vaig ressuscitar, perquè sé que em necessites i jo compto amb tu. Allà 
estaré… 

 

PREGÀRIA 
Jesús s'acostà, prengué el pa i els el 

donava. Igual va fer amb el peix .  
                                              Jo 21, 1-19  

Senyor,  

les mans buides dels teus deixebles 

després d’una nit de treball,  

són també la viva estampa  

de la nostra pròpia situació. 
  
Quantes vegades no ens hem dit: 

«Me’n vaig a pescar», o bé  

«Seguiré més fidelment el Senyor». 

 Però la migradesa dels resultats  

frustra –massa sovint- tota il·lusió.  
 

Sabem que ets sempre present  

dins nostre i en el nostre entorn,  

però ens costa de trobar-te 

en el Pa partit, en la Paraula,  

en cada germà i en cada germana,  

ens costa de trobar-te en el pobre.  
 

Omple’ns del teu amor,  

perquè com el deixeble que estimaves 

també nosaltres puguem dir:  

«És el Senyor». 

 



 

 

   ►SANT MIQUEL DE LA COT 
Avui, diumenge, 1 de 

maig, Festa del Roser de 

La Cot. A les 12, MISSA 

solemne. Els cants seran 

acompanyats pel Cor de 

Santa Pau.  

I, a la sortida hi haurà el 

sorteig de la festa. 
 

►SANTA PAU 
Diumenge vinent, 8 de 

maig, XXXIII Homenatge 

a la Vellesa. Casal de la 

Gent Gran de Santa Pau. 

A les 12, Missa solemne, 

amb la Coral de la Gent Gran 
d’Olot i el Cor Parroquial. 

Diu la Sagrada Escriptura: «Si de jove no has 

aplegat res, com podràs trobar res a les teves 

velleses? Que en saben els ancians d’aconsellar! 

Què n’és de bonica la saviesa de la gent  d’edat... 

La corona dels vells és la seva experiència, i la 

veneració del Senyor el seu motiu de glòria» 

              (Si 25,3-6).  
 

►Capella de la M. de D. DESEMPARATS d’OLOT 

Diumenge, 8 de maig,  

a les 11, MISSA a la 

capella dels Desempa-

rats amb motiu de la 

festa del barri. 
 

No hi haurà Missa a 

l’església parroquial de 

Sant Roc 
 

►DECLARACIÓ DE LA RENDA  
Ara que comença la campanya de la Renda 

2021, recordem la importància de marcar la 

casella amb la nostra aportació a l’Església 

catòlica.  

Recordem de marcar la creueta a favor de 
l’Església catòlica (per ajudar l’economia de les 
nostres diòcesis), així com també l’altra creueta 

per a d’altres finalitats socials (entre les quals hi 

ha Càritas i altres entitats d’Església). És més i 

més recomanable de marcar la creueta a les 

dues caselles. Ni pagarem més ni ens retornaran 

menys; senzillament, una part dels nostres 

impostos aniran a aquestes finalitats  solidàries. 

Siguem conscients i responsables en el 

sosteniment solidari de l’Església.  
 

► HAN  MORT  I  HEM  PREGAT  PER  
Antoni Espàrrach Tàpias, als 64 anys 

Antonieta Solà Cervera, als 95 anys 

Lluís Puigdemont Boix, als 71 anys 

Ana Garcia Díaz, als 97 anys 

Jaume Dilmé Vila, als 81 anys 

Pere Juvanteny Barris, als 95 anys 

Júlia Frias Hoyuelos, als 66 anys          

                      Doneu-los Senyor el repòs etern ! 

 

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

1. ►

►UN BON FULL DE RUTA PASQUAL PER A TOTS 
1. No dimitir de viure ni de lluitar. 

2. Assumir l'ancianitat com una etapa de maduració 

vers l'encontre definitiu, mai com un procés de 

liquidació o de “suspensió de pagaments”. 

3. Continuar oberts a l'evolució de la societat i del món. 

4. No esperar que ens ho donin tot fet. 

5. Defugir l'amargar-nos com si fos la pesta. 

6. La creu es fa present en totes les etapes de la vida 

humana; per això no ens hem d'estranyar que també 

se'ns presenti quan som grans. 

7. Viure amb plenitud l'instant present. 

8. Viure en comunió i en sintonia amb els altres, amb 

aquells amb qui convivim i amb l'altra gent. 

9. No deixar-se anar en la cura del propi cos, en el vestir, 

en el menjar, sense exageracions però també sense 

deixadesa. 

10. Mantenir i augmentar, si és possible, l'hàbit de llegir, 

d'estar al corrent dels temes que més ens interessen, és 

a dir, fer tot el que estigui a la nostra mà per mantenir-

nos desvetllats intel·lectualment, espiritualment; i en un 

clima de bon humor. (inspirat en un text de l’Abat Cassià) 
 
►ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT ESTEVE I EL TURA 
Dintre el cicle de conferències sobre “L’ESGLÉSIA DE 

SANT ESTEVE”,  s’ha previst per aquest dimecres, 5 de 

maig, a les 19 h  al Casal Marià, la tercera amb el títol: 

“Des de l’estabilització de l’església i a l’escenifi-
cació del tresor”, a càrrec de Lluís Bayona, arquitecte. 

 Hi som convidats! 
 

► SANT ESTEVE: PRIMERES COMUNIONS  
Divendres vinent, 6 de maig, a les 17’30 h  a l’església 

de Sant Esteve: trobada-assaig i Celebració del Perdó 

dels pares i dels infants que faran la Primera Comunió 

el diumenge 8 de maig, en la Missa especial de les 12 

del migdia. 
 

► KEEP CALM   –   DÉU EXISTEIX 
ORIOL JARA  conversa amb  JORDI RABAT 

L’Oriol, guionista de TV i ràdio, autor del llibre “Deu 

raons per creure en Déu”,  explica a en Jordi, empresari i 

paborde-administrador del Santuari de la Mare de Déu 

del Tura, per què Déu li ha canviat la vida. 

L’Oriol Jara ho explica així:  

«Creure en Déu, conèixer Déu, buscar Déu és una 

experiència tan reveladora i bonica que em sentiria 

culpable si no la compartís amb vosaltres» 

Aquesta conversa serà el proper dijous, 12 de maig, a 

les 19’30 h,  a l’Espai Cràter d’Olot. Hi som convidats ! 
 

►INTENCIONS  DE  MISSES  ENCARREGADES 
Al llarg de l’any força persones venen a la sagristia o al 

despatx interparroquial per encomanar Misses. La 

celebració de l’Eucaristia és sempre comunitària i 

eclesial, mai particular. Per aquest motiu, en una 

mateixa celebració, a més a més de les intencions que 

cada u tingui i de les que es recullen en les pregàries 

dels fidels, el Mossèn pot fer expressives diverses 

intencions.  

  Tots els dies els Mossens poden aplicar intencions 

encarregades per particulars en la celebració de la 

Missa, ja sigui per als difunts morts recentment, amb 

motiu d’aniversaris, o amb motiu d’acció de gràcies, de 

contingències i de necessitats sentides.  

Pregar pels difunts, vius, malalts i necessitats, és un 

gest de confiança en Déu, d’amor al pròxim i de 

 

 

 

 

http://www.santapau.cat/turisme/llocs-dinteres/seccio/esglesies-ermites/
http://www.bisbatgirona.cat/ca/parroquies/c/1446-olot-sant-esteve.html

