
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMENT  DEL  CRIST 
La tradició cristiana és unànime a reconèixer que el seguiment del Crist 
constitueix el centre del missatge evangèlic, que permet d'establir el 
veritable dring cristià de cada creient en concret. En l'Evangeli, la crida que 
Jesús adreça als homes i a les dones és molt clara i contundent. És molt 
important d'adonar-se que la crida al seguiment no s'esdevé en un lloc o en 
un espai «sagrats», sinó al bell mig de la vida quotidiana. 
 

El qui segueix algú s'identifica amb ell, amb el seu ideari, amb tot allò que, 
positivament i negativament, aquesta persona provoca en el seu entorn. Per 
tant: en el seguiment de Jesús no es tracta pas de l'adhesió al seu món 
intel·lectual, ni tampoc de l'acceptació de les seves tradicions 
religiosoculturals, ni molt menys encara de l'afirmació d'una mena de 
comunitat racial, cultural o social amb Ell. El seguiment del Crist, com a 
identificació del creient amb Ell, comporta l'acceptació d'un destí que, aquí i 
ara, serà tan incert i de risc com fou el del Mestre, perquè el seguidor en el 
seu propi temps i en el seu propi lloc no és sinó un altre Crist.  
 

Seguir el Crist significa en l'aquí i ara del cristià ser com un altre Crist. El 
qui es disposa al seguiment no és un «imitador», que tracta de recordar els 
tics, la retòrica, les respostes, els hàbits que hom creu que va adoptar Jesús 
en el seu temps històric. No, el seguidor del Mestre de Natzaret es manté en 
comunió amb Ell pel fet que Jesús -en el seu temps- i el cristià -també en 
el seu temps- comparteixen els mateixos sentiments, (expressió de sant 
Pau). Les situacions i les «històries» són culturalment, religiosament, 
políticament, diverses, incomparables i incompatibles fins i tot. Per això no 
hi ha cap temps que cristianament sigui normatiu i modèlic per al moment 
present. 
 

En tots els temps (també en el temps de Jesús), però, ressona la crida: 
segueix-me! Segueix-me, tot «inventant» la «lletra» de les respostes als 
desafiaments de cada moment per tal que els sentiments siguin els 
mateixos. Segueix-me en aquest temps del nostre hivern que és el nostre, 
en el qual imperen l'avorriment, el desencís, el sentiment de trobar-se de 
tornada de tot. Segueix-me en un temps, en el qual les paraules s'han 
exhaurit (G. Steiner) i sembla com si haguéssim perdut llur poder evocador 
i invocador. Segueix-me quan el «treball» de la vellesa ha començat a 
produir la seva obra destructora.  
 

Segueix-me al bell mig de la pèrdua de rellevància dels punts de referència 
que en altre temps ens havien donat (potser falsa) seguretat. Segueix-me 
malgrat els teus dubtes de cada dia. Segueix-me quan ja no puguis més, 
perquè aleshores em seguiràs de debò. És el mateix Jesús que a nosaltres, 
febles, desconhortats, insensibles, inestables, ambigus, ens demana que el 
seguim, que el representem en aquesta hora del món. 
 

En l'Evangeli de sant Joan, a les retòriques, a les preguntes, a la 
incomprensió, als neguits de sant Pere, Jesús li diu senzillament: «Però tu 
segueix-me»  Lluís Duch 

 

 

 

 

  PREGÀRIA 
Anà a viure a Cafar-Naüm, perquè s’havia de 
complir allò que anunciava Isaïes. Mt 4,12-23 
 

Senyor Jesús, et donem gràcies  
perquè Tu ens il·lumines i ens salves. 
 

Ajuda’ns a acollir sense por la teva llum,  
perquè vagin desapareixent les ombres 
 i espais foscos que encara hi ha  
en cada un de nosaltres. 
 

Que la teva llum arribi a tots els racons  
de la vida familiar i personal,  
a tots els àmbits de l’activitat social,  
professional, econòmica o política. 
 

Que superem la temptació de presentar-nos  
com a millors del que som  
o de voler amagar aspectes poc clars  
de la nostra vida personal o col·lectiva. 
 

Sigues Tu, Senyor, la llum del nostre camí,  
llum que guareix i que mostra la veritat, 
 llum que ensenya els valors de la vida,  
el valor de les persones, i que ens diu  
on hem de posar el nostre cor  
per no quedar decebuts 
 ni enganyar-nos a nosaltres mateixos,  
buscant inútilment la salvació  
per camins que no hi porten. 

22 de gener del 2023      Nº 1025  
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El Papa Francesc va establir que el III Diumenge del 

Temps Ordinari estigui dedicat a la celebració, 

reflexió i divulgació de la Paraula de Déu. Aquest 

Diumenge de la Paraula de Déu  ens convida a 

enfortir els llaços amb els jueus i a pregar per la 

unitat dels cristians. No es tracta d'una mera 

coincidència temporal: celebrar el Diumenge de la 

Paraula de Déu expressa un valor ecumènic, perquè 

la Sagrada Escriptura indica als que es posen en 

actitud d'escolta el camí a seguir per arribar a una 

autèntica i sòlida unitat. 
 

Enguany, aquesta “VIIª Setmana de la Bíblia”, se 

celebra del 22 al 28 de gener de 2023 amb el lema 

“Us anunciem allò que hem vist i sentit” (1Jn 1,3). 

Aquesta Paraula ha estat sempre i ho és ara per a 

nosaltres i per a tota l’Església la llum que ens guia 

en el camí de la vida. Més encara, la Paraula s’ha fet 

carn, la Paraula és Jesús que ens parla i que donant 

la seva vida és Vida també per a cadascú de 

nosaltres. Per això els creients tenim tanta estima 

per la Paraula de Déu. La llegim, la proclamem en les 

celebracions, la meditem i l’estudiem per conèixer 

més i més el misteri de Crist. 
 

En algunes Misses farem signes d’especial venera-

ció de la Paraula, com pot ser la processó d’entrada 

amb el llibre dels Evangelis, la veneració, la bene-

dicció amb el llibre... Però sobretot el gran signe i 

propòsit és que cada cristià, a casa nostra, tinguem 

l’hàbit de llegir, estudiar, resar i fer-nos familiars amb 

aquesta Paraula que tenim a la Bíblia. 
 

I, preguem amb el Psalm 40 :  

2 Tenia posada l'esperança en el Senyor, 

i ell, inclinant-se cap a mi, 

ha escoltat el meu clam. 

8 Per això et dic: «A tu em presento, 

en el llibre hi ha escrit el que has fet per mi. 

9 Déu meu, vull fer la teva voluntat: 

guardo la teva llei al fons del cor.» 

10 Anuncio amb goig la salvació 

a tot el poble reunit. 

No puc deixar d'anunciar-la; 

tu prou que ho saps, Senyor. 

17 Que puguin alegrar-se i celebrar-ho 

els qui et cerquen de debò; 

que els qui estimen la teva obra salvadora 

puguin dir sempre: «És gran, el Senyor!» 

 

 

 

►SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 
DELS CRISTIANS, del 18 al 25 de gener 
Enguany, el lema escollit per a 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 

testimoniatge 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.  
 

Heus ací una clarivident i oportuna PREGÀRIA 
PER LES RELIGIONS:  
Senyor, feu: 

Que les religions sàpiguen 

conviure civilitzadament, 

dialogar sense prejudicis i 

col·laborar en causes nobles, com ara 

la pau, la justícia i la fraternitat. 

Que estiguin més atentes 

als indiscutibles drets de les persones 

que als suposats drets de la veritat. 

Que no atribueixin a Déu 

tot allò que és responsabilitat dels homes. 

Que siguin impulsores d’esperança raonable 

i no administradores de la por. 

Que estiguin al servei dels febles 

i no facin el joc dels poderosos. 

Que no siguin mai utilitzades 

per legitimar la violència. 

Que mantinguin robust el sentit ètic, 

però sense culpabilitzar innecessàriament. 

Que no tinguin por a la intel·ligència i 

que no es blindin davant la crítica. 

Que defensin la llibertat i el pluralisme 

no solament allà on no són hegemòniques. 

Senyor, feu que no prenguem el vostre nom en va  

i que no sigui blasfemat el vostre nom per culpa 

de cap religió. 
 

►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  
Carme Domènech Comadevall, als 87 anys 

Joan Colomer Llagostera, als 93 anys 

Encarnación Serrano Pacheco, als 83 anys 

Emília Martín Fernández, als 91 anys 

Jordi Estartús Martí, als 93 anys 

Rafel García Sánchez, als 89 anys 

Paquita Masdéu Capdevila, als 93 anys 

Esperança Curós Martñi, als 99 anys 

        Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 
 

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

               

 
 

 

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

