
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 29 de setembre del 2019                 Nº 864 UNA PARÀBOLA D’AHIR I D’AVUI  (Lc 16, 1-13) 

L’Evangeli de Lluc, sembla que sigui acabat d'escriure, exprés 

pels nostres dies. És ben actual. El contrast entre el ric opulent, 

que no té nom,immensament ric, i el pobre, que es diu Llàtzer 

(=Déu ha ajudat), és escandalosament pobre.  
  

El ric, enganxat als béns materials,  no només té el que 

necessita per a viure bé, sinó que pot fer festes i banquets 

desmesurats cada dia i anar vestit delicadament. N’hi sobra, de 

tot, i ho vol tot per a ell.  
 

El pobre només podia esperar «satisfer la seva fam amb les 

engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els 

gossos a llepar les seves úlceres». No té res, manca de tot, i té 

l’absoluta indiferència del veí ric.  
 

La pedagogia bíblica ens ve a dir que Déu ha posat béns sufi-

cients en la seva creació per a tothom, i l’ha confiada del tot a la 

humanitat. L’ajut de Déu només pot arribar a uns per mitjà dels 

altres. I, tristament, no arriba a tothom, perquè l’egoisme 

d’alguns es queda –acumulant-ho innecessàriament– allò que 

tothom necessita per a viure.  
 

Allò que sovint n’hi diem caritat, potser només és justícia! I el ric 

troba excuses per a fer-ho així, encara que el pobre mori de 

fam. Fins que arriba la mort –per al pobre i per al ric– per a 

deixar evident l’abisme que hi ha entre tots dos. L’egoisme del 

ric ha construït  un mur immens que els separa.  
 

El pobre, que només vivia d’amor, ara viu en l’amor. El ric que 

només vivia estimant-se ara viu de la cremor de l’egoisme. 

Abraham, Moisès i fins i tot “el qui ve d’entre els morts” n’avi-

sen: només l’amor que no busca excuses i ajuda a compartir, pot 

fer que aquest món sigui habitable, que sigui tal com Déu l’havia 

posat a les nostres mans, perquè fem un món millor i sobretot 

humà, per a tots. És el Regne de Déu que Jesús  predica amb 

l’Evangeli. 
 

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

ment, per la seva manca de sensibilitat, 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. 
 

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 i 

donar-ne testimoni.  
 

No cal ponderar l’actualitat extraordinària de la paràbola. Això, 

sí, mirem de comprendre’n l’alliçonament i, per descomptat, 

mirem de pensar-hi i de fer-ne cas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

PREGÀRIA A SANT MIQUEL 
 

Arcàngel sant Miquel, 

missatger de la força divina 

per defensar el poble de Déu, 

i guia dels fidels 

en el trànsit d’aquest món 

vers la llum santa de l’eternitat, 

assistiu-nos en la nostra feblesa 

perquè ens mantinguem 

ferms a creure 

que no hi ha ningú com Déu, 

i siguem forts en la lluita 

de la vida cristiana 

contra l’Adversari, Satanàs, el Mal.  

Feu que els nostres noms 

no siguin esborrats 

del llibre de la vida, 

i aconseguim participar per sempre  

de la victòria pasqual de Crist.  

Per Ell glorifiquem el Pare, 

en la unitat de l’Esperit Sant,  

units a la lloança de la sempre  

Verge Maria, Mare de Déu, 

i de tots els àngels i els sants, 

pels segles dels segles. Amén. 
                      (Pere Tena, bisbe, + 10.02.2014) 

) 

 

  el ric (el considerat Epuló) 

 
       el pobre, Llàtzer 



 ►ENQUESTA  parroquial   
Tu tens la paraula a través 
d’aquest full-enquesta!  
Moltes gràcies de participar.  
S’adreça a tots els qui ens 

sentim interessats pel que és o, 

sobretot, haurien de ser les nos-

tres parròquies. 

Donem-la a conèixer. I, moltes gràcies per retornar-

nos-la, un cop omplerta, a la mateixa sagristia o al 

despatx interparroquial.  

►LA FAÇANA DE SANT ESTEVE 
Des de fa uns nou mesos roman una xarxa que 

cobreix la façana neoclàssica del temple per aturar 

despreniments. Ha tingut un cost de 11.315’92 €, que 

ha sufragat el Bisbat, comptant amb una subvenció 

de 5.333€ de la Generalitat.  
 

Pel que fa al pressupost estimat de la restauració de 

la façana, puja inicialment a 263.110’76 €. Es compta 

que el Bisbat assumirà bona part del cost, comptant 

ja amb la concessió de 88.000 € de la Generalitat i 

35.000€ de la Diputació. L’Ajuntament d’Olot ha fet 

palesa la seva disposició –més i més positiva- de 

col·laborar-hi.  
 

La Parròquia, amb una COMISSIÓ PRO-FAÇANA,i 

l’Associació d’Amics i la Junta Econòmica, 

promourà la campanya popular per recollir fons  per 

sufragar el cost de la rehabilitació de la façana, 

patrimoni de la nostra ciutat.  
 

Des del juliol ja es compta amb la llicència d’obres 

i, en aquests moments, s’estan acabant els pre-

paratius perquè aviat es pugui ja començar 
aquesta restauració projectada.  
 

Així, recordem que a l’església de Sant Esteve (entrada 

per la rampa i l’ascensor) hi ha una “caixeta” 
electrònica o faristol de recollida de donatius o 
aportacions, que té una doble modalitat:  

- amb efectiu (un orifici a l’esquerra per dipositar-hi 

diners en moneda o paper),  

-  o bé, amb targetes de dèbit o crèdit (un orifici, a 

la dreta del faristol). Les quantitats a triar són 5 €, 

10 €, 15 € i 19 €. Després d’acostar la targeta per 

davant la pantalla, la donació es farà en uns 

segons. També podem fer l’aportació al BANC  de 

SABADELL: ES15 0081 0086 0900 0245 1848.  

Tots els donatius realitzats poden  comptar amb la 

desgravació fiscal pertinent. 
 

La presència d’aquesta caixeta electrònica és un 

recordatori d’estimar el nostre patrimoni i  d’un ajut 

especialment solidari per la restauració de la façana.  

 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Carme Baraldés Riera, als 81 anys 

Giorgeta Sincan, als 67 anys 

Josep Mª Puig Ayats, als 83 anys 

Joaquima Tané Pujol als 96 anys 

Catalina Masmitjà Jordà, als 93 anys 

Cayetano  Reina Cisneros, als56 anys 

                                  Doneu-los, Senyor el repòs etern! 
 

 

 

  

►TROBADA DE FE I LLUM A OLOT 
Aquest dissabte, 28, hi ha hagut a Olot la 

trobada dels diversos Grups del Moviment de Fe i 

Llum, que aplega persones amb discapacitat 

intel·lectual i les seves famílies. La trobada ha 

començat a Sant Roc, amb l’acolliment i la 

benvinguda i, a les 12 del migdia, s’ha celebrat 

l’Eucaristia, tenint un relleu especial les ofrenes 

que faran el grup “els Volcanets”  

Tots seguit hi ha hagut el dinar 

de germanor i la sobretaula 

animada pel grup “Balmes no 

t’hi fixis” 

► NOU  DIACA: Andreu Soler 
Avui, diumenge, dia 29 de 

setembre, a les 18 h, i a la 
Catedral de Girona, l’Andreu 
Soler, d’Olot, serà ordenat Diaca 

permanent de mans el Bisbe 

Francesc Pardo. Encomanem-lo 

en la nostra pregària i demanem 

que el Bon Déu beneeixi el seu 

ministeri al servei de la Diòcesi. 
 

►ORATORI de la CASA 
SOLÀ-MORALES 

Dissabte vinent, 5 d’octubre, 

a les 13 h. del migdia, cele-

bració de la MISSA a l’Oratori 

de la casa, tot celebrant la 

Festa de Santa Faustina i Sant 

Julià, màrtirs. 
 

►SANT  FRANCESC 
El proper diumenge, 6 d’octu-

bre, a les 10 h, i a l’Ermita de 

Sant Francesc, hi haurà la 

MISSA a honor del Sant, amb 

motiu de la festa del Barri del 

Montsacopa.  
 

►LA MARE DE DÉU DEL ROSER 
Diumenge, 6 d’octubre, a la 

MISSA de les 11 h, a Sant 
Esteve, el Barri del Roser, 

celebra la seva festa a honor 

de la Mare de Déu del Roser. 

Els cants de la Missa seran a 

càrrec de la Coral  SARROCA 
NOVA, de Sant Martí Sarroca 

(Alt Penedès). Acabada la Mis-

sa oferiran un CONCERT del 

seu repertori. 
 

►FESTA MAJOR DE SANT 
MIQUEL DE LA COT 
Diumenge vinent, 6 d’octu-
bre, a les 12 del migdia, 

MISSA solemne  de la Festa 

Major amb acompanyament de 

l’orquestra Foment de la 

Sardana. Tot seguit, hi haurà el 

vermut popular i el dinar de 

germanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


