
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 25 de setembre del 2022               Nº 1009  TINGUEM UN ESPERIT MISERICORDIÓS (Lc 16, 1-13) 
 

Misericòrdia ve del llatí “miserere” (misèria, necessitat), i 

“cor/cordis” (cor) s’identifica amb tenir un cor de pobre, un cor 

solidari amb aquells que passen qualsevol tipus de necessitat. 

Així, normalment  entenem misericòrdia  com a compassió, 

perdó, reconciliació... Tanmateix, bíblicament, misericòrdia 

ajunta la compassió a la pietat envers el necessitat, i la 

fidelitat a l’exigència d’estimació. Les mateixes traduccions 

bíbliques usen indistintament misericòrdia, amor, compassió, 

tendresa, clemència, bondat. 
 

La persona misericordiosa té un “cor de pobre”. És a dir, viu 

amb enteresa, conscientment, les pròpies limitacions, neces-

sitats, contradiccions i complicitats amb el mal del món, bo i 

valorant l’acolliment, la comprensió, el servei que rep i que  

l’ha ajudat a desplegar-se. 
 

La  persona misericordiosa té una mirada tendra, estimadora, 

compassiva de l’altre com a germà, en les  relacions personals, 

familiars, socials,  bo i superant l’entorn competitiu que  voldria 

fer-nos veure els altres com a diferents, enemics o rivals, o 

mirant de  tenir sempre més, i no pas essent més.  
 

La paràbola de l‘Evangeli ens en parla amb el contrast entre el 

ric opulent i el pobre Llàtzer de la paràbola. Quantes i quantes 

persones, quants Llàtzers no hi ha entre nosaltres, que mal-

viuen o no tenen prou per viure dignament, mentre d’altres 

vivim bé, o més que bé,  i més que confortablement. 
 

A la paràbola el ric és condemnat no per ser ric, sinó, precisa-

ment, per la seva manca de sensibilitat, per no tenir un cor 

misericordiós, per les seves ànsies de posseir, de viure segur, 

tranquil, indiferent, insensible, ignorant, i sense tenir cap 

sensibilitat ni sentir cap pena pel pobre Llàtzer. 
 

En  un resum de la reunió d’un grup de reflexió de Càritas s’hi 

recull: “Les bones persones, en estructures d’injustícia, es 

perden amb les millors intencions, i les millors estructures 

socials, sense persones bones, es desplomen. Persones bones 

(justes i misericordioses) i estructures justes (dignes de les 

persones i inclusives per als pobres), alhora. Ningú no pot 

escapar d’aquesta doble interpel·lació social i cristiana”. 
 

 Nosaltres, els cristians, no podem ignorar els qui sofreixen, 

hem d'estimar-los, ajudar-los, estar amb ells, treballar per 

acabar amb les injustícies, per fer possible un món millor. Déu 

ens va enviar Jesús, que és ric i es va fer pobre per ensenyar-

nos el camí de la justícia, la solidaritat, l’amor, la paciència i la 

mansuetud. Només ens cal seguir Jesús, sent bons cristians, 

sent misericordiosos, i donar-ne testimoni.  
 

L’alliçonament és prou clar. Mirem de pensar-hi. I, mirem de 

fer-ne cas. Perquè, la fe es fa expressiva en la misericòrdia. 
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PREGÀRIA  
Recorda que en vida et van tocar béns de 
tota mena. I a Llàtzer mals, però ara ell ha 
trobat consol i tu, sofriments. Lc 16, 19-31 
                                                    

Déu i Pare nostre, avui et volem demanar 
que ens ajudis a orientar la nostra vida 
cap al servei dels germans 
com l’única manera de servir-te a Tu 
i d’enriquir-nos com a persones. 
 

Déu i Pare nostre, molta gent sofreix 
per la mala administració 
de les riqueses que són de tots, 
i especialment són un regal del teu amor. 
 

Dona coratge a les persones 
de bé i de bona voluntat, 
perquè amb imaginació i entusiasme 
vulguem col·laborar amb Tu 
per construir un món on tothom 
es pugui sentir i viure com a fill teu. 
 

No ens deixis caure en el pessimisme 
ni en el “no hi ha res a fer”. 
Que l’Evangeli de Jesús ens desvetlli, 
que ens faci sentir fam i set de fraternitat. 
 

PELEGRINATGE a TERRA SANTA 
del 22 de febrer a l’1 de març del  2023 
Mn. Pere Domènech   telèfon 619 153 003 

mail:  peredomenechfeixas@gmail.com 
  Nota: les places són limitades i i    

s’adjudiquen per ordre d’inscripció.   

 

  el ric (el considerat Epuló) 

 
       el pobre, Llàtzer 
 

mailto:peredomenechfeixas@gmail.com


 ►SENTIR  LA  PARRÒQUIA 
"La misericòrdia és la biga mestra que sosté la vida 

de l’Església. Tot en la seva acció pastoral hauria 

d’estar revestit per la tendresa amb què es dirigeix als 

creients; res en el seu anunci i en el seu testimoni cap 

al món no pot estar mancat de misericòrdia. La 

credibilitat de l’Església passa a través del camí de 

l’amor misericordiós i compassiu". Papa Francesc 
 

Les parròquies són l’Església diocesana més propera, 

en el nostre cas, la Diòcesi de Girona, que està a 

l’espera del nou Bisbe. En haver començat un nou 

curs escau de mirar amb estima les parròquies com a 

comunitats cristianes de referència, les quals tenen 

un demarcació territorial que ve de lluny.  
 

És bo de tenir un sa sentit de ser cristià, personal-

ment, en la vida i, comunitàriament, en l’Església 

propera que tenim, les nostres parròquies. Prou 

sabem que l’Església  catòlica no es defineix per la 

ideologia, l’organització o la jerarquització, sinó com a 

poble de Déu i d’un lloc. Que sigui de Déu, vol dir que 

en ve i que s’hi encamina, per la fe en Jesucrist i 

animada per l’Esperit. Que sigui d’un lloc, vol dir que 

l’Església fa seus els goigs i les esperances, les 

tristeses i les alegries de les persones i dels llocs on 

arrela i on tenim les parròquies. 
 

Les parròquies són, i hem de mirar que siguin, un lloc 

bo, on és possible trobar-se amb Jesucrist i l’Evangeli, 

abonar l’experiència de la fe i la pregària, tenir-hi la 

celebració dels sagraments, avivar la comunió, 

l’esperit fraternal i la caritat generosa. 
 

Sentir i estimar l’Església en les seves parròquies és 

sentir-nos-en, perquè ens són referents pels serveis, 

però sobretot perquè ens hi sentim immersos. De 

manera que el que s’hi viu, el que s’hi celebra, el que 

s’ofereix, el que s’hi fa, el que les sosté, m’afecta, i al 

mateix temps, també el que visc com a cristià les 

afecta igualment i els dona un rostre.  
 

No hi hauria vida a les nostres parròquies sense una 

voluntat acollidora i comunitària de tots plegats. No hi 

hauria vida sense la generositat de tantes persones 

que es comprometen a fer un servei gratuït, “per amor 

a Déu i als germans”. Les persones, el voluntariat, 

representen la gran riquesa de les comunitats 

parroquials i, fent servei, creixem com a persones i 

aportem vida comunitària. De fet, moltes vegades  hi 

ha persones que diuen que han rebut molt més del 

que donen. I, no ho oblidem mai: tots som útils i 

necessaris i servidors. 
 

A més a més, ens cal ser conscients que la vida de les 

parròquies no s’esgota en les seves activitats i serveis. 

Som i hem de ser  comunitats cristianes presents i en 

missió. La bona nova de l’Evangeli és un tresor que 

portem en el cor per tal que arribi arreu on vivim, ens 

relacionem i compartim: a les famílies, en les ocupa-

cions i en el treball, en la vida associativa, d’amistat i 

de veïnatge. L’experiència cristiana és un envit a ser 

cristians proactius en l’entorn on ens movem. 

Conec el que se m’ofereix i es fa a les nostres 
parròquies? Me’n sento part? M’hi identifico? Puc ser-
hi més, col·laborar-hi o fer-hi algun servei?. . . 
 
 

 

  

►CATEQUESI  i  CATEQUISTES   
Els primers i principals catequistes són els pares. 

La família és el primer àmbit  per a la catequesi. És 

el lloc natural, millor i més escaient per començar 

a parlar de Jesús i pregar a Jesús. 

Les Parròquies acullen per a la catequesi, i amb la 

implicació dels pares, els catequistes acompanyen 

els grups d’infants i d’adolescents per conèixer 

Jesús, presentar els valors de l’Evangeli com a 

camins de vida i tenir una experiència de pregària. 

Cada any hi ha catequistes que, per situacions 

personals o familiars, no poden seguir fent el servei 

de catequistes. Tot agraint molt aquesta tasca 

educativa en la fe, fem avinent que necessitem 

persones disposades a oferir una mica del seu 

temps i de les seves qualitats per a la catequesi o 

per a altres serveis de les Parròquies. Tots plegats  

hem de remar endavant en la vida parroquial. 
 

REUNIÓ de CATEQUISTES: Dimecres, 28, a les 18 h, 

als locals del Casal Marià (primer pis) 
 

 ►ADULTS: BAPTISME, COMUNIÓ I CONFIRMACIÓ   
Des de les Parròquies es continua oferint la possibi-

litat de la  iniciació cristiana per rebre els sagra-

ments del Baptisme, Primera Comunió i/o Confir-

mació a aquells ADULTS que ho desitgin.  

A Olot cada any hi sol haver alguns adults que reben 

aquests sagraments a la Catedral de Girona. Per a 

més informació cal que ens posem en contacte en 

el despatx parroquial i es convindrà les possibilitats 

concretes de la preparació catequètica. 
 

►LA MARE DE DÉU DEL ROSER 
Diumenge vinent, 2 d’octubre, a 

la MISSA de les 11 h, a Sant 

Esteve, els veïns del Barri de 

l’Apartament hi participaran 

amb motiu de la 24ª Trobada, bo 

i honorant  la Mare de Déu del 

Roser i pregant pels difunts.  
 

►FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL DE LA COT 
Diumenge vinent, 2 d’octubre, a 

les 11 h, ballada de sardanes; a 

les 12 h del migdia, MISSA 

solem-ne de la Festa Major amb 

l’acompanyament de l’orquestra 

Foment de la Sardana. Tot se-

guit hi haurà un sorteig popular. 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Teresa Corchete Fernàndez, als 92 anys  

Benita Alonso Vega, als 90 anys 

Carme Prat Cañellas, als 87 anys 

Antonio Planella Sau, als 96 anys 

Josep Solé Sitjà, als 66 anys 

      Doneu-los, Senyor, el repós etern! 
 

Les Parròquies et necessiten a tu. Necessiten 
la teva fe, la teva esperança, la teva caritat, la 
teva paciència, el teu bon humor i la teva 
pregària. 
També pots participar i/o oferir-te com a 
voluntari en alguns dels molts serveis a les 
comunitats, sigui petit o més significatiu. 
 

 

 

 

 


