
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 

PREGÀRIA  
 Us dono un manament nou: que us estimeu  
els uns als altres. Jn 13, 31-33a.34-35 
 

Pare de tots nosaltres, 

tu coneixes a fons el cor de cadascú. 
 

Saps quantes vegades ens hem proposat 

de seguir fidelment el manament de 
Jesús! 

 Però saps també quantes vegades 

ens hem cansat aviat de seguir-lo! 
 

Tenim present que és un manament, 

però hem oblidat que és «nou» i diferent: 

i l’hem volgut complir a còpia d’esforç 

com si es tractés d’un manament més. 
 

Fes-nos conscients de la novetat 

d’aquest manament que Jesús ens deixà: 

és el manament de la Llei nova, 

-escrita sobre el cor dels teus fidels-, 

és el manament de l'Aliança nova i eterna 

segellada gràcies a l’amor del teu Fill 

-que ha donat la vida per nosaltres- i, 

gràcies a l'Esperit que ens dona als creients 
 

la possibilitat d’actuar també en l’amor. 

Fes-nos experimentar el teu amor, 

perquè siguem capaços d’estimar 

com tu ens has estimat. 
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VISC, ESTIMANT ? 

Diumenge passat l’Evangeli ens referia Jesucrist Bon Pastor que 

ens coneix i ens estima, que ens acompanya i ens guia, sent re-

coneguts i reconeixent-lo. Avui, l’Evangeli (Jn 13,31‐33a.34‐35) 

ens refereix el seu testament espiritual: “Tal com jo us he 

estimat, estimeu‐vos també vosaltres” 
 

En el sopar de comiat Jesús “demana” als deixebles que estimin 

com han vist que Ell ho feia. I, si ja s’havia dit que hem d’estimar 

els altres com a nosaltres mateixos, ara la novetat la trobem en  

“com jo us he estimat”. No es tracta d’estimar el proïsme com a 

un mateix sinó «com ell ens ha estimat», o sigui, amb la mateixa 

intensitat i donació de l’estil de Crist. 
 

Podem dir, aleshores, que l’amor del Crist no és tan sols la font 

de la nostra salvació sinó també el referent del nostre estimar. 

Es tracta d’un amor recíproc, “els uns als altres”, que no és 

simplement una qüestió de sentiments, d’atracció, de desig, de 

complaença, sinó de donació, d’entrega, de servei, de solidaritat, 

que s’emmiralla en l’amor de Jesús.  
 

Perquè, només qui és estimat i se sent estimat, esdevé capaç 

d’estimar. Un amor sense límits, sense fronteres, obert a tothom, 

és l’únic que pot crear una espiral expansiva que trobarà noves 

formes de convivència pacífica, de justícia, de respecte a les 

diferències, d’igualtat, de llibertat, de fraternitat.   
 

Com a deixebles de Jesús aquesta manera d’estimar és el senyal 

que ens acredita, l’únic irrenunciable, que ens constitueix en 

testimonis seus. Ben clarament ho diu Jesús: “Per l’estimació 

que us tindreu, tothom coneixerà si sou dels seus deixebles”. 

L’experiència d’estimació, fonamentada per la fe en Jesucrist, 

ens fa testimonis. Com perquè es pugui dir: “mireu com miren de 

viure, estimant”. I és que l’estimació és la clau de la nostra 

identitat de cristians a la llum de l’Evangeli,  la clau de vida i de 

testimoni de les comunitats cristianes. 
 

Bé, això és el que hauríem de ser i no som prou. Tot i tenir un 

Evangeli sublim pel seu missatge  i per la proposta de vida que 

ofereix, tenim moltes debilitats pel que fa a l’amor, a la justícia, 

a la misericòrdia, al perdó, a la solidaritat. L’Evangeli ens convida 

a sospesar la vivència de la fe en Jesucrist. Ens convida a revisar-

nos: a qui estimo? Com estimo? Com estimem? Som coneguts 

per l’estimació que ens tenim, i tenim envers tothom? 
 

El fragment de l’Evangeli d’aquest diumenge ens repta -amb  

punxa- amb el manament nou d’estimar-nos els uns als altres 

com Crist ens ha estimat. Així se’ns fa palès: mirar amb 

confiança per on passa la nostra vida, deixar-nos remoure per 

l’Esperit, tenir cura de la pregària; participar a l’Eucaristia domi-

nical ha de reforçar l’experiència de com en Crist som estimats i 

hem d’esperonar-nos a ser testimonis del manament nou. 
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 ►ESTIMA; SI NO, DEMÀ POT SER MASSA TARD 
Ahir?...Això fa molt de temps!...              (Web de pastoral) 

Demà?...no ens és permès de saber... 

Per dir que estimes, per dir que perdones, 

per demanar disculpes, per demanar perdó, 

per dir que vols intentar-ho de nou... 

per dir: dispensa, l’equivocació ha estat meva...! 

El teu amor, demà, pot ser inútil; 

el teu perdó, demà, pot no ser precís; 

la teva tornada, demà, pot no ser esperada; 

la teva estima, demà, pot no ser més necessària; 

la teva abraçada, demà, pot no trobar altres braços...   

No esperis a demà per dir: t’estimo!, t’enyoro!,  

Aquesta flor és per a tu!, Et trobo molt bé! 

No deixis per  demà el teu somriure, la teva estima, 

el teu treball, el teu somni, la teva ajuda... 

No esperis a demà per preguntar:  

puc ajudar-te? Per què estàs trist? 

Què et passa? Ei! ...vine, fem-la petar! 

Per què no comencem de nou? 

Estic amb tu. Saps que pots comptar amb mi? 

On són els teus somnis...? 

Recorda: demà pot ser tard,,, massa tard! 

Cerca! Demana! Insisteix! Intenta-ho de nou! 

Només “avui”, “ara” és definitiu! 

Estima, avui, demà, sempre; si no, demà, pot ser 

massa tard. 
 

►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. 

 

►HORA SANTA al Santuari de la Mare de Déu del Tura   
Aquest diumenge, 15 de maig, a les 17’30 h:  

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

Rosari i, a les 19 h, la Missa. 
 

►55ª PEREGRINACIÓ  DE L’ESPERANÇA A LOURDES  
 AMB ELS MALALTS DEL 23 AL 27 DE JUNY 
 

 
 

 

 

  

►Diumenge, 15,  SANT  ISIDRE  llaurador  
      patró dels pagesos i de la Cooperativa del Camp d’Olot. 
Aquest sant va néixer a Madrid cap a l’any 1100, 

quan aleshores aquella petita ciutat acabava de ser 

conquerida pels musulmans. Els seus pares eren 

pagesos molt pobres, i van morir aviat. Orfe des de 

petit, es va posar a treballar per a un amo. Després 

es va casar amb una pagesa humil, que també va 

arribar a santa (María de la Cabeza), i va tenir un fill. 

Isidre era molt religiós i devot, i sovint s’aturava a 

fer pregària.  

La tradició recull aquestes virtuts amb molts 

miracles; un dels més coneguts és el miracle dels 

àngels, segons el qual els mateixos àngels llauraven 

el camp mentre Isidre pregava. Poc després de la 

seva mort ja tenia fama de santedat. Va ser 

canonitzat l’any 1622. A l’església de Sant Esteve  

tenim un retaule dedicat a Sant Isidre, referent de la 

Confraria dels pagesos. 

En farem memòria a la Missa de les 11 h a 

l’església de Sant Esteve.  
 

►Diumenge, 22 de maig: SANTA RITA 
     patrona dels funcionaris i advocada dels impossibles.  
Rita va néixer a Càscia el 22 de maig de 1381 i va 

morir, també un 22 de maig, el 1457.  

El seu veritable nom era Margarita, però des de 

molt petita la van cridar Rita, i així es va quedar per 

a tota la vida. Fou una filla obedient, una esposa 

fidel i maltractada, mare, viuda i religiosa.  

Totes les etapes de la seva vida estan marcades per 

una profunda fe en Jesucrist, expressiva en la 

pregària i en la caritat.  

Santa Rita va ser marcada al front amb una espina 

de la corona d’espines de Jesús el Divendres Sant 

del 1432. 

A més a més “l’espina” del dolor la va acompanyar 

tota la seva vida. I li escauen aquelles paraules de 

Michel Quoist “quan no es pot fer res per mitigar el 

sofriment, resta encara la força de l’amor”.  

La tradició ha fet Santa Rita patrona dels 

funcionaris i advocada dels impossibles! 

A partir de les històries populars que han embol-

callat la seva vida, les roses i les espines s’han 

convertit en els atribut iconogràfics de la Santa. 

A les 11 h, a l’església de Sant Esteve: MISSA 
solemne amb la tradicional benedicció dels 
pètals de les roses.  
 

► HAN  MORT  I  HEM  PREGAT  PER  
Ramon Tarradellas Güell, als 98 anys 

Carme Compte Surroca, als 97 anys 

Carme Abulí Serra, als 105 anys 

Josep Pujol Simon, als 75 anys 

Anna Masó Coll, als 89 anys 

Joan Canal Saló, als 80 anys 

Pere Boix Espadaler, als90 anys 

Pepi Recarens Masferrer, als 73 anys 

Mercè Barceló Fulladosa, als 95 anys 

Enriqueta Cullell Corominas, als 94 anys 

Arcadi Guardia Vilalta, als 87 anys 

Francesc Xavier Colom Freixa, als 71 anys 

Filomena Salas Mateu, als 96 anys 
 

http://www.bisbatgirona.cat/ca/parroquies/c/1446-olot-sant-esteve.html 

 

 

Doneu-los, 
Senyor, 
el repòs 
etern ! 


