
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOM TESTIMONIS DE LA LLUM DE LA FE (Jo, 1,29-34) 

El cicle de les festes nadalenques va acabar  diumenge passat 

amb la festa del Baptisme de Jesús. Haurem pogut contemplar 

el sentit que té per a nosaltres el Misteri de l’Encarnació (Déu 

ens estima), que sempre agraïm i celebrem  a l’Eucaristia. Ara, 

i en els diumenges que segueixen, podem anar resseguint uns 

episodis de la vida de Jesús entre la gent que l’ha començat a 

seguir pels indrets de la Galilea, bo i posant de relleu les seves 

paraules acompanyades de prou gestos eloqüents. 
 

De les lectures d’aquest diumenge en podem copsar una clau 

per comprendre l’abast de la missió de Jesús, i també del rol 

que hauríem de tenir els cristians en els àmbits on ens 

movem. Ja a la primera lectura el profeta Isaïes (Is 40,3.5-6) diu: 

“ets el meu servent”, “t’he fet llum de tots els pobles perquè la 

meva salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra”. Aquesta 

imatge recorrent de la llum evoca la claredat, la transparència, 

el testimoniatge, la revelació, el redescobriment del camí a 

seguir enmig de la foscor. I, a l’Evangeli (Jo 1,29-34), Joan diu: 

«Mireu l’Anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món...  

Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu».  
 

Mirar i deixar-se mirar són dues accions que configuren una 

relació positiva i humanitzadora. En aquesta cas, també 

estretament unida a la invitació de seguir Jesús. És clar, la fe i 

el testimoniatge de Joan eren un far referent per a un corrent 

d’espiritualitat messiànica, la d’aquells temps. També ho és 

per a la nostra vivència cristiana. Perquè, si celebrem que Déu 

ens estima, i ho veiem en Jesús, com en som testimonis? 
 

Ser testimonis d’una experiència de fe en Déu en aquest 

nostre món, vol dir tenir una experiència de conèixer=estimar 

Jesús, de pregària confiant en Ell, viure a la llum de l’Evangeli 

de Jesús,  de sentir-se de la colla de Jesús (Església), del sentit 

de desviure’s per  les causes de Jesús, que són la sol·licitud per 

les necessitats de les persones i el bé que puguem fer, 

estimant (les benaurances, les obres de misericòrdia, el 

manament nou). 
  

Llavors, estiguem contents de ser cristians i agraïm tant el 

regal de la fe com els testimoniatges bons que n’hem rebut. El 

món deleix de trobar “mestres”, però sobretot de trobar 

“mestres que siguin testimonis senzills, servidors i creïbles”.  
 

Avui el que compta és la veritat del que vivim i compartim: ser 

creients i creïbles. És decisiva l’honestedat personal, la 

coherència, el testimoniatge que puguem tenir, amb senzillesa 

i alegria. Preguem perquè siguem cristians-creïbles! Preguem 

perquè siguem cristians-testimonis!  

 

 

 

 

  PREGÀRIA 
Mireu l’Anyell de Déu, que pren damunt seu  
el pecat del món. Jn 1, 29-34 

Déu i Pare nostre, amb el ressò del salm,  

volem pregar avui reproduint les actituds  
que van marcar tota l’existència de Jesús:  
“Aquí em tens, vull fer la teva voluntat”. 
 

Estem disponibles, Pare nostre.  
Et volem dir que pots comptar amb nosaltres, 
tant Tu com tots els qui ens necessitin. 
Et demanem, Pare, que aquesta actitud  
ens acompanyi tot l’any que comença i sempre. 
 

Fes-nos disponibles de debò.  
Disponibles a fer la teva voluntat.  
Ajuda’ns a preguntar-nos cada dia:  
Què vols i desitges de nosaltres? 
 

El Pare sempre vol el millor  
per als seus fills i filles, a qui estima. 
 

Tu vols que acollim el teu amor  
i visquem en autèntica fraternitat;  
que tothom tingui dignitat i  
sigui tractat amb veritable respecte;  
que les persones siguin el més sagrat  
en totes les famílies i societats. 
 

Pare, fes-nos atents a descobrir la teva voluntat 
en la vida i en les ocupacions de cada dia. 
Dona’ns el coratge per portar-la a la pràctica, 
amb alegria i plens del teu Esperit. 

  

15 de gener del 2023         Nº 1024   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

►SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 
DELS CRISTIANS, del 18 al 25 de gener 

Enguany, el lema escollit per la Setmana de 

Pregària per la Unitat dels Cristians és “apreneu a 
fer el bé, busqueu la justícia” (Is 1,17).  
 

Les desigualtats, la violència i els prejudicis creixen 

en una societat que li costa fomentar una cultura de 

la pau, del bé comú i de la  justícia. Els cristians 

hem de pregar els uns per als altres, en la fe que 

ens uneix (comunió de fe i de vida fraternal) i per a 

la vida sociorelacional, fent-hi expressiu el testimo-

niatge evangèlic. Hem de pregar per la unitat dels 

cristians, per la pau i pels vulnerables, bo i estant 

implicats per les causes nobles i justes que ens 

humanitzen. 
 

Ho tindrem present en les celebracions de l’Euca-

ristia de cada dia, des del 18 al 25 de gener. 

Demanem sincerament a Déu que ens concedeixi el 

do de la unitat, perquè així puguem donar el 

testimoni davant el món que tots els cristians som 

seguidors de l’únic Crist. 
 

Taizè és una Comunitat ecumènica, fundada el 

1940 a França pel Germà Roger. Ha esdevingut un 

veritable fogar d’espiritualitat evangèlica, viva i 

ecumènica, sorprenent pel bon acolliment, el clima 

de compartició, de comunió i de pregària... L’actual 

prior de la Comunitat, el Germà Alois, amb motiu de 

la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, 

ha fet aquesta petició “fem créixer la unitat 
visible dels cristians”. 
 

Bo i reconeixent que “travessem un període de 

polarització intensa i de divisions creixents a les 

nostres societats i, de vegades, fins i tot a les 

Esglésies i famílies”, ha fet una crida a caminar, 

particularment als cristians, “juntament amb els 

altres” cap a la “fraternitat universal”. I proposa de 

fer-ho “pregant junts” des de la fe en Jesucrist que 

ens uneix. 
  
El Germà Alois ha  visitat últimament  les ciutats de 

Kíiv i de Lviv, i demana de pregar perquè acabi la 

guerra a Ucraïna.  Ha comentat que “a algunes 

persones els costa pregar, com si Déu estigués 

absent o callat davant del mal”... Des de la seva 

experiència, explica que, quan preguem per la 

pau, despertem també el “nostre sentit de respon-

sabilitat i la nostra solidaritat amb tots aquells que 

pateixen terriblement pel drama de la guerra”. 
 

Per això, assegura, “pregar per la pau és més urgent 

que mai”. En aquest context, afirma que la guerra i 

altres problemes als quals ens enfrontem, poden 

generar una angoixa profunda, que “pot marcar la 

nostra visió el món i la manera amb què mirem per 

nosaltres mateixos”,  o també podem discórrer en el 

risc d’una espiral negativa del “fatalisme, la 

desconfiança o la indiferència” .  
 

I acaba dient que no ens hem de deixar impressio-

nar pel que ens ve de fora, sinó que hem “d’acollir 

també aquesta llum interior, aquesta confiança que 

s’anomena fe”. Pensem-hi i preguem-hi. 

 
 
 

►HORA SANTA al Santuari del Tura  
Avui, diumenge 15 de gener, a les 17’30 h, 

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

Rosari i, a les 19 h, la Celebració de la Missa 
 

►RIUDAURA: festa de SANT SEBASTIÀ 
Divendres 20, a les 12 h, Missa a honor de Sant 

Sebastià i cant dels goigs. Acabada la Missa, 

vermut popular al Pedró.  
 

►SANTA PAU: Fira de St Antoni i del Fesol 
Diumenge vinent, 22 de gener, d’entre els actes de 

la fira, a les 11 h, hi ha la Missa cantada a honor 

de Sant Antoni, abat. 
 

►CATEQUESI interparroquial 
REUNIÓ de CATEQUISTES: aquest dilluns, 16, a les   

18 h, als locals del Casal Marià (primer pis) 
 

MISSA FAMILIAR: Dia: diumenge, 22 de gener 

   Hora: a la Missa de les 11 h del matí 

   Lloc: a l’església de Sant Esteve 
Els infants -amb els catequistes- seuen als bancs 

de l‘entorn de l’altar, i durant la Litúrgia de la 

Paraula surten per trobar-se a la sagristia i 

reflexionar l’evangeli del dia adaptat a la seva 

edat. Hi són convidats els infants que hi vinguin 

junt amb els seus pares.   
 

►RESULTAT  de la COL·LECTA CÀRITAS NADAL 
 COL·LECTA CÀRITAS NADAL 2022 

 Olot. Batet. Santa Maria 198,00 

 Olot. Sant Cristòfor les Fonts 160,00 

 Olot. Sant Esteve* 3.423,00 

 Olot. Sant Pere Màrtir 500,00 

 Olot. Sant Roc 490,00 

 Riudaura. Santa Maria 102,00 

 Santa Pau. Sant Miquel de sa Cot 104,00 

 Santa Pau. Santa Maria 128,00 

 Total Agrupació Parròquies d’Olot                                        5.105,00 
 *Sant Esteve: St. Esteve 2.508,00€; Santuari del Tura 490,00; El     

Carme 425 ,00€  

Moltes gràcies per ajudar a ajudar!  
 

► SANT ESTEVE: pro imatges a la façana 
Podem  fer els nostres DONATIUS a través de les 

caixetes de l’església i també dels comptes oberts, 

bo i fent constar aquesta destinació. Moltes gràcies:  
 

CaixaBank       ES62 2100 0008 2202 0088 9251 

BancSabadell ES15 0081 0086 0900 0245 1848 

 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER  
Joan Albí Llagostera, als 97 anys 

Maria Juanola Massias, als 94 anys 

Dolors Bonet Castañer, als 90 anys 

Josep Casamitjana Pujol, als 94 anys 

Josep Mª de Cruz Aguado, als 81 anys 

José García Espinosa, als 85 anys 

Andrés Casado Peláez, als 82 anys 

María Cruz Sancho, als 94 anys 

Josep Teixidor Valeri, als 87 anys 

Manuel Escobar Rodán, als 84 anys 

  Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 
 

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

               

 

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

