
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PREGÀRIA 
Feliços els pobres en l’esperit. Mt 5, 1-12a 
 
Senyor,  
és net de cor el qui sap entreveure  
la teva presència, 
tant en els bons moments  
com en els dolents. 
Que siguem nets de cor  
per descobrir noves oportunitats,  
quan tot se'ns ensorra. 
 

Senyor, que la nostra compassió  
vagi adornada d'empatia i de seny. 
Que sapiguem connectar  
amb el dolor de l'altre 
sense ferir-lo ni ficar-nos  
on no ens demanen. 
 
Que les persones que sofreixen 
sentin el nostre amor  
i la nostra companyia, 
i sapiguem alegrar-nos  
quan les coses van bé. 
Dona'ns valor i encert  
en el nostre camí. 

BENAURANCES D’AVUI I SEMPRE 
FELIÇOS ELS POBRES. 

Feliços els qui donen al diner el valor que té i prou.  

Feliços els qui no venen cap persona per tot l'or del món.  

Feliços els qui es comprometen amb els pobres. 

FELIÇOS ELS HUMILS.    Feliços els qui en cada persona  

     no hi veuen ni un enemic,  ni una màquina, ni un objecte de 

plaer. 

Feliços els qui no tenen complex de superioritat ni d'inferioritat. 

Feliços els qui tenen consciència dels seus pecats i limitacions, i   

lluiten per superar-les. 

Feliços els qui no perden l'esperança. 

FELIÇOS ELS QUI PLOREN. 

Feliços els qui no estan satisfets d'ells mateixos. 

Feliços els qui s'escarrassen per ser fidels a Déu i ais germans.  

Feliços els qui pateixen quan veuen la misèria i les injustícies.  

Feliços els qui saben que són persones i ploren per la llibertat. 

FELIÇOS ELS QUI TENEN FAM I SET DE SER JUSTOS 

Feliços els qui estan lluny de la mentida, vingui d'on vingui.  

Feliços els qui no permeten que els altres visquin en la misèria. 

Feliços els qui busquen la justícia com el menjar, i la veritat com 

la beguda.  

Feliços els qui mai no es deixen subornar. 

FELIÇOS ELS COMPASSIUS 

Feliços els qui comprenen i disculpen les falles dels altres. 

Feliços els qui donen la mà al que se sent arraconat, abandonat o 

pobre.  

Feliços els qui saben perdonar de bona gana. 

Feliços els qui respecten el deficient, l'invàlid, el vell i l'ignorant. 

FELIÇOS ELS NETS DE COR 

Feliços els qui no tenen dues cares.  

Feliços els qui diuen sí quan és sí, i no quan és no. 

Feliços els qui busquen el bé que hi ha en cada persona. 

Feliços els qui tenen la innocència dels infants i l'honradesa dels 

honrats.  

Feliços els qui no tenen el cor endurit, ni l'ànima resseca. 

FELIÇOS ELS QUI POSEN PAU 

Feliços els qui construeixen la pau a base d'igualtat, de llibertat, 

compartint-ho tot. 

Feliços els qui busquen el desvetllament i la unió del poble. 

Feliços els qui no construeixen la pau amb les armes ni la 

violència.  

Feliços els qui recolzen la pau en el respecte, la justícia i l'amor. 

FELIÇOS ELS PERSEGUITS PEL FET DE SER JUSTOS 

Feliços els qui sofreixen per defensar els drets de la persona. 

Feliços els qui es comprometen amb allò que és just, sense por de 

les conseqüències. 

Feliços els qui viuen i anuncien l'Evangeli de Jesús, i no el seu.  

Feliços els qui han descobert Crist en els altres.  

Feliços els qui prefereixen obeir Déu abans que els homes. 
                                                 (Llibret-materials del Pelegrinatge a Terra Santa ) 
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►ESTADÍSTIQUES  PARROQUIALS 

A començaments del nou any els fulls se solen fer 

ressò de les estadístiques parroquials. Cada any hem 

anat publicant aquestes estadístiques parroquials de 

sagraments.  Es tracta d’una informació “quantiativa”, 

relativa al decurs de l’any proppassat.  Tanmateix ens 

pot ajudar a veure una vessant de la projecció que té la 

vida de les parròquies en moltes celebracions de la fe, 

a més a més de les Misses i tantes altres celebracions, 

serveis i activitats que acullen i s’ofereixen des de les 

parròquies. 

BAPTISMES: Sant Esteve: 32; Sant Pere Màrtir: 6; 

Sant Roc: 8; Batet: 2; Sant Cristòfol Les Fonts: 2; La Cot: 

1; Santa Pau: 2; Riudaura: 1 

CONFIRMACIONS: 3 adults a la Catedral 

PRIMERES COMUNIONS: 
Sant Roc: 4; Sant Esteve: 14 

CASAMENTS: Sant Esteve: 3; Sant Cristòfol Les 

Fonts: 4; Santa Pau: 1; Sant Roc: 1; Batet: 3     
EXÈQUIES-FUNERALS: Sant Esteve: 164; Sant 

Cristòfol Les Fonts: 56; Sant Pere Màrtir: 48; Sant Roc: 

33; Riudaura: 7; Batet: 2; Santa Pau: 8; La Cot: 1 
 

► SANT ESTEVE: pro imatges a la façana 
L’Associació d’Amics de Sant Esteve i del Santuari de la 

Mare de Déu del Tura  promou la Campanya popular 

per la reposició de les imatges de Sant Esteve, Santa 
Sabina i Sant Valentí a la façana de Sant Esteve.  

Podem  fer els nostres  

DONATIUS a través de les 

caixetes de l’església i 

també dels comptes oberts, 

bo i fent constar aquesta 

destinació:  

CaixaBank       ES62 2100 0008 2202 0088 9251  
BancSabadell  ES15 0081 0086 0900 0245 1848  
(als qui ho desitgin se’ls farà el rebut per a la desgravació en la 
Declaració de Renda, donant nom i cognoms, domicili, DNI i telèfon). 
 

►HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME: 
Guillermo Allende González, fill de Miguel Àngel i Mª Isabel. 

      Martin Aloso Carvalho Fernández i Mateo Carvalho Fernàndez,   
fills de Jesús Francisco i Alejandra Saray. 
                                     Enhorabona a les famílies! 
 

►HAN CELEBRAT EL SEU CASAMENT: 
Josep Mª Puiggarí Troyano amb Paula Arbós Torrent. 

                               Per molts anys al nou matrimoni! 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT  PER: 
Mª Àngels Masoliver Reixach, als 75 anys 

Francisca Cruz MartÍn, als 92 anys 

Valentí Estudis Callís, als 79 anys 

Marc Gómez Barris, als 34 anys 

     Doneu-los, Senyor, el repòs etern!  
 

►PELEGRINATGE a TERRA SANTA 

Dimecres, 1 de febrer: a les 17 h i, al Casal Marià 

(1er pis) reunió de les persones inscrites al PELEGRI-

NATGE  a TERRA SANTA, del 22 de febrer a l’1 de març. 
 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS) 
Aquest diumenge,  29 de gener, a les 10 h,  i als 

Caputxins, MISSA dels grecocatòlics de ritu bizantí.  
 

►Parròquia de Sant Roc: “els VOLCANETS” 
Aquest diumenge, 29 de 

gener, el Grup Els 

Volcanets, del Moviment 

de “Fe i Llum”, farà la 

trobada  mensual, de les 

16’30 a les 19 h  als 

locals de la parròquia de  

Sant Roc . 
 

Fe i Llum és un moviment internacional de 

comunitats nascut a França l’any 1971. Està  

format per persones amb diversitat funcional, les 

seves famílies i els seus amics, i s’hi treballa 

l’esperit d’amistat i d’ajuda mútua des de la 

vivència de la fe. Un equip de persones voluntàries 

anima aquest espai de trobada. 
 

►LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR  
             LA CANDELERA: dijous 2 de febrer 

Un any més ja tenim aquí la  festa tradicional de 

la Candelera. Ens en refresca la memòria 

l’eloqüent dita popular: “si la candelera plora, el 

fred és fora; si la candelera riu, el fred és viu”.  

La festa litúrgica de la Presentació del 
Senyor, que ens recorda aquella escena de 

l’Evangeli (Lc 2, 22-38), en què Jesús, 40 dies 

després del seu naixement, és portat pels seus 

pares al temple de Jerusalem, segons el costum 

jueu. És en aquest moment que l’ancià Simeó 

pren Jesús en braços i entona un càntic de lloança 

a Déu dient que aquell infant havia de ser “llum 

per a tots els pobles”. Per això aquest dia, evocant 

aquesta escena, la Missa comença amb el ritus 

de la benedicció de les candeles, que es 

reparteixen entre els fidels (d’aquí el nom popular 

de la Candelera). Tanmateix,  amb la simbologia 

de la llum de les candeles reafirmem la nostra fe 

en Jesucrist, que en tot moment il·lumina els 

nostres cors i les nostres vides.  

Hi haurà MISSA: al CARME: a les 8’30 h; 
SANT ESTEVE: a   les 10 h; SANT 
ROC: a les 12; El TURA: a les 19 h.  

A totes les Misses es farà la tradicional benedicció de 

les candeles. 
 

►TROBADA DELS GRUPS DE VIDA CREIXENT  
Com  en anys anteriors, abans de l’aparició de la 

Covid-19, els grups del Moviment Vida Creixent  
celebren els seus patrons, sant Simeó i santa 
Anna, el dijous dia 2 de febrer, coincidint amb 

la Presentació del nen Jesús al temple.  Festivitat 

coneguda com la Candelera.   
Donada la vitalitat de Vida Creixent a Olot, la 

commemoració prendrà  un relleu amb dos 

moments i dos espais de celebració. A les 12 h 

tindrà lloc  la MISSA concelebrada, a SANT ROC i, a 

continuació, s’anirà a Can Xel per al dinar, a 2/4 

de 2 h, i la sobretaula. D’aquesta manera es vol 

compartir la trobada festiva entre els diversos 

grups, bo i visibilitzant els pilars referents del 

Moviment:  l’amistat, l’espiritualitat i l’apostolat. 
 

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

               

 

 

 

 

 

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

