
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SER SAL I LLUM 
 

Ja tenim aquí la nova campanya de Mans Unides, amb un toc 

especial d’atenció solidària: “FRENAR LA DESIGUALTAT ÉS A LES 

TEVES MANS”.  

Divendres, 10 de febrer: Dia del Dejuni Voluntari 

Dissabte i diumenge, 11 i 12 de febrer, col·lecta extraordinària 

Amb  aquest lema se’ns esperona al nostre compromís  de ser 

sensibles i de lluitar contra la fam i la desigualtat, que s'ha convertit 

en una de les amenaces més grans que  planen en aquest nostre 

món. 

Ser cristià és obrir-se, escoltar, compartir, ser “sal”, ser “llum”… En 

aquesta línia C. Adell ens ofereix la seva reflexió dominical, bo i 

recordant-nos que les lectures de l’Eucaristia d’aquest diumenge 

(Is 58,7-10; 1 C 2,1-5; Mt 5, 13-16) són tan clares que no necessiten 

explicació, sinó actuació, gestos lluminosos.  

Vols ser sal? Vols ser llum? 

Ser sal vol dir donar gust a la vida dels altres, amb la condició que 

la teva vida sigui anònima, perquè la sal no es nota quan hi és i es 

nota quan manca; en canvi, hi ha l’avantatge de conservar una vida 

interior.  

Ser llum vol dir il·luminar la vida als altres, amb la condició que la 

pròpia vida ja no és anònima, perquè es veu i la pròpia vida interior 

també. 

Sal i llum tampoc no coincideixen en l’aspecte material. Podem 

tocar la sal, sí, però quan encara no ha servit per assaborir la vida. 

En canvi, no podem tocar la llum, capaç de colar-se per tots els 

racons. 

Quan renunciem a aportar la nostra mica de sal i la nostra mica de 

llum, perquè, total, no val la pena, ens tanquem la possibilitat de 

caminar amb més llibertat, amb més eixamplament.  

En la vida quotidiana no necessitem ser herois, no necessitem fer 

grans coses, planificant un gran projecte. Tots hem fet l’experiència 

que, en moments foscos i insípids de la nostra vida, un petit llumí 

o un polsim de sal, ens han ajudat a tornar a caminar.  

Per això som responsables, en la vida comunitària i social, de fer 

aquesta petita aportació als altres. A vegades potser tan sols fer a 

l’altre un petit somriure lluminós o dir-li només una paraula que 

doni sabor a la seva monotonia. 

Esperant preparar el gran discurs per a una gentada, esperant 

encendre la gran foguera per a una multitud (coses que passaran 

o no), perdem el que ja sí podem donar: el nostre polsim de sal, la 

nostra petita llum. 

Jesús, a l’Evangeli,  no fa la pregunta de si  hom vol ser sal o llum. 

Ni ho proposa per ser lliures d’escollir, perquè Ell, que coneix a fons 

les persones, diu que ja som sal de la terra i llum del món.  

Aquest present del ja som ens desarma. Segur que si creguéssim 

en nosaltres mateixos tal com Jesús creu en nosaltres mateixos, la 

nostra vida canviaria molt. 

I, perquè és prou clar el que ens recorda el salm, sent “sal”, sent 

“llum” fem expressiu “l'home just és llum que apunta en la fosca”. 

 

 

  PREGÀRIA 

Vosaltres sou la llum del món.  
                                          Mt 5, 13-16 
 

Tu, Senyor Jesús,  

m’envies a ser llum i sal 

com un servei  

per al bé de la humanitat. 

 

Deslliura’m de la vanitat, de l’orgull 

de creure’m millor que els altres: 

és el teu evangeli que he de mostrar 

i no les meves presumptes qualitats. 

 

Deslliura’m, també, de la mandra, 

de la vergonya i de la timidesa: 

no tinc dret a guardar per a mi 

el que Tu vols que sigui per a tots. 

I deslliura’m dels prejudicis. 

 

Que, com la sal, 

estigui sempre disposat  

a fer-me amb tothom, 

perquè a tots  

pugui arribar el teu missatge.  

Amén. 
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►MANS UNIDES: 
   ”FRENAR LA DESIGUALTAT ÉS A LES TEVES MANS” 
Mans Unides és l’associació de l’església catòlica per a 

l’ajuda i la lluita contra el subdesenvolupament i la 

pobresa i les seves causes. És, també, una organització 

no governamental de desenvolupament, de voluntaris, 

catòlica i seglar.  

Les dues línies d’actuació de Mans Unides són: la 

sensibilització a casa nostra sobre la realitat dels països 

del Sud, i la col·laboració a través del finançament de 

projectes concrets que se segueixen. 

 
La Campanya d’aquest any 2023 té el següent lema: 

“Frenar la desigualtat és a les teves mans”. 
 

Cal compartir més el que som i tenim per  vèncer la fam 

i la pobresa. 
 

Mans Unides inicia el quinquenni (2023-2027) enfocat 

a “Alliberar la humanitat de la pobresa, la fam i la 

desigualtat des dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible” (ODS). 
 

La lluita contra la pobresa i la fam de les persones passa 

per la recuperació del treball digne tal com recorda 

l’Agenda 2030 i especialment l’ODS 8: “Creixement 

econòmic i social”; i és probablement, la millor 

estratègia per erradicar-les des de la seva arrel, no 

mitjançant programes d’assistencialisme, sinó cercant 

que les persones vulnerables siguin capaces de generar 

els seus ingressos per viure dignament. 
 

Cal ser conscients de l’Impacte de les bretxes de la 

desigualtat a la vida quotidiana de tantes persones, 

sobretot de les del Sud i, especialment, el de la 

desigualtat d’ingressos, perquè aquests constitueixen 

un mitjà imprescindible per alliberar les persones de la 

pobresa i de la fam. 
 

L’Encíclica “Fratelli tutti, 162” del papa Francesc, que diu: 

“No hi ha pitjor pobresa que la que priva del treball i de 

la dignitat del treball (...) no únicament és una manera 

de guanyar el pa, sinó també una via pel creixement 

personal (...) per compartir dons, per sentir-se 

corresponsable en el perfeccionament del món”. 

RECORDEM-NOS:  
- el divendres, 10 de febrer, com el DIA DEL DEJU-

NI VOLUNTARI: en solidaritat amb les persones 

que cada dia dejunen per necessitat. L’import del 

dejuni es pot aportar a la Campanya contra la Fam. 
 

- el dissabte i el diumenge, 11 i 12 de febrer: 

COL·LECTA extraordinària a les esglésies per 

sufragar els projectes solidaris assumits. 

GRÀCIES PER SER PART DE MANS UNIDES ! 

 

 ►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). 
 

►FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS  
Aquest diumenge, 5 de febrer, a les 17 h, als locals 

del Casal Marià (1r pis), trobada mensual 

d’ESTUDI de la BÍBLIA i PREGÂRIA en comú. 

Compartirem l’Evangeli d’aquest  diumenge 

“Vosaltres sou la llum del món” Mt 5,13-16. 
 

►CATEQUESI: reunió-conferència als pares  
Pensant en els pares/mares dels infants que 

participen en la catequesi i l'acompanyament en 

l’educació de la fe, se’ls convoca a la reunió  

d’aquest dimarts, 7 de febrer, a les 19’30 h,  al 
Casal Marià (1r pis). 
La xerrada serà a l’entorn de “L’EDUCACIÓ DE 
LA FE DELS INFANTS”, i tractarà sobre el desvet-

llament de la fe, la descoberta dels valors de 

l’Evangeli, la coneixença de Jesús, la pregària. . . 

Comptarem  amb el testimoni cristià de la Virgi 

Pueyo i la Paula Arbós. 
 

►COMUNIÓ ALS MALALTS 
Els feligresos que, per motiu de malaltia o 

ancianitat, no poden venir a l’església, se’ls pot 

dur la COMUNIÓ i, si s’escau, rebre el SAGRAMENT 
de la UNCIÓ DELS MALALTS. Podeu adreçar-vos a la 

sagristia o al despatx interparroquial. 

Mn. Andreu 652684057 i Mn. Albert 619578099: diaques 
Mn. Salvador 629030010, Mn. Pere 619153003 (rectoria) 
Pel que fa a les Residències de la gent gran, s’es-

tà mirant de convenir l’atenció religiosa, i sem-pre 

es pot també demanar de rebre la Comunió. 

Pel que fa a l’Hospital Comarcal, us podeu posar 

en contacte amb el voluntari del Servei Religiós, el 

Sr. Kiko Llach 689  523 941, o bé amb Mn. Pere 

619153003. 
 

►HA REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME: 
  Derek Batista Sarmiento, fill de W. Manuel i Lina Maria 

                                  Enhorabona a les famílies! 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT  PER: 
Margarida Colldecarrera Feixas, als 85 anys 

Laura Colomer Plana, als 95 anys 

Francesc Collelldevall Asperó, als 91 anys  

                         Doneu-los, Senyor, el repòs etern!  
 

Web: https://santesteveolot.cat/ 
  
 

 


