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DURANT LA SETMANA DEL 13 AL 19 DE 

SETEMBRE, PREGAREM A SANT JOSEP: 

Dilluns, 13: intenció particular. Dimarts, 14: a 

sant Josep. Dimecres,  15: Esteve Gubau 

Dijous, 16: Josep Robert Oliveras; Montserrat 

C.R.; dif. fam. Pararols-Sidera Divendres, 17: 

Dalmau de Ciurana. Dissabte, 18: Josep 

Vallmajor, Felisa Muñoz, Josep Vallmajor 

Muñoz Diumenge, 19: dif. fam. Quintanas; Mn. 

Lluis Mitjà. 

 

DURANT LA SETMANA DEL 13 AL 19 DE 

SETEMBRE, PREGAREM A SANT PAU: 

Dissabte 18: Intenció particular. 

Diumenge, 19: dif. fam. Mataró-Clopés. 

 

Es volen casar... 

Joaquim De Ribot i Saurina, de la 

parròquia de sant Josep, amb la Cristina 

Romaguera Colom, de Barcelona. 

Jordi Badosa i Font, d’Olot; amb la 

Núria Martínez i Vidal, de la parròquia 

de sant Josep.  

Per les obres de la parròquia de sant 

Josep, el primer cap de setmana de 

setembre es van recaptar 1.004,25€ 

Moltes gràcies! 

Agrairem donatius per aquesta finalitat! 

LA HERIDA  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz.  
 

El amor pasará varias facturas.  

El camino nos dejará mil huellas.  

Con la misma pared tropezaremos.  

Alguna decepción nos hará mella.  

Mas somos hijos de un Dios enamorado.  

Sedientos buscadores de respuestas.  

Somos pura ambición que tú sembraste,  

para que así tu reino floreciera.  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz.  
 

Lucharemos a muerte con el ego.  

Sentiremos que el tiempo nos aprieta, 

guardaremos derrotas en la entraña,  

Perderemos la música y la fiesta.  

Y, con todo, seguiremos bailando.  

Porque así somos, humanos en tu estela.  

Portadores de un fuego inextinguible.  

Creyentes en un mundo sin fronteras.  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz 
 

Somos fragilidad entusiasmada,  

soñadores que no se desesperan.  

Nunca renunciaremos al mañana,  

aunque en el hoy nos toque la tormenta.  

Y si acaso se agrietan los motivos  

por los que un día elegimos tu bandera, 

agrietados seguiremos caminando,  

que tu Evangelio es ahora nuestra tierra.  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz. 

 
Text :© José María Rodríguez Olaizola, SJ 

 Música: © Cristóbal Fones, SJ 

 

(En els 500 anys de la conversió de sant Ignasi de 

Loyola a Manresa. 1521-2021) 

 

 

 



 
Què diu la gent... 
 

La nostra societat està molt donada 
a estudis d’opinió, a fer enquestes, a 
esbrinar intencions de vot,  
inquietuds o tendències socials i de 
moda. Els mitjans de comunicació 
són experts en aquestes arts, i 
especialment en la manipulació que 
això implica. Moltes decisions 
polítiques i econòmiques es prenen 
en base a les enquestes d’opinió. 
Però això de mirar de saber què diu 
la gent ja ve d’antic...Tots els grans 
personatges de la història han tingut 
cura de voler saber i controlar 
l’opinió de la gent, tan si aquesta els 
es favorable com si no.  Jesús a 
l’evangeli avui ho pregunta a la gent. 
Però a Jesús no li interessa el que diu 
la gent, les xafarderies, les 
manipulacions intencionades que 
puguem establir en relació a la seva 
persona. Ell va al cor de cada 
persona, i el què li importa de veritat 
és qui és Jesús per cadascú. La 
resposta és personal i intransferible.  
 
En la vida de cada persona fem les 
coses en el moment que creu que pot 
fer-les, i cal fer-les. Les 
circumstàncies  i la realitat personal 
marquen el camí que hom emprèn en 
aquesta vida. Per respondre a la 
pregunta de Jesús cal que ens el 
trobem a ell, cara a cara. Jesús 
sempre va un pas davant nostre, tant 
en termes figuratius -i també 
conceptuals- com físics; perquè és ell 
qui ens mostra Déu que es fa present 
en el seu Regne, en la misericòrdia, 
en el perdó, en l’acolliment, en la 
rebel·lia contra el poder dominant; en 
definitiva, en tota la dimensió de 
l’amor personal i comunitari. 
Estimar  Déu i els altres! 

El centre de tota opció per Jesús és 
l’amor; i l’amor no entén de 
dogmatisme ni de quadricules, de 
qüestionaris o d’intencions de vot.  
L’amor és sempre servei als altres -
voler el bé i la vida de l’altre-, i alhora 
és connectar amb un mateix, 
interioritzant el missatge de Jesús i 
fent-ne projecte de vida, amb llums i 
ombres, però sempre amb la certesa 
de qui ens hem fiat. Hem de posar el 
cor més en les obres que en les 
paraules. No ens ha d’importar tant 
el que diu la gent -la seva mera 
opinió- sinó els nostres actes, les 
nostre obres, que corresponguin a 
l’evangeli de Jesús! És compartir la 
vida i la fe amb moltes altres 
persones que caminen al nostre 
costat -com Església-, deixant-nos 
portar per la seva sensibilitat, per la 
seva manera de veure el món; i tot 
això ho fem amb els nostres propis 
límits. Hem de ser-ne conscients, no 
sempre fem les coses bé ni com 
caldria.  
 
Déu actua sempre en aquesta 
humanitat, en la vida de cada 
persona, i hem de mostrar-ho. És 
temps d’acolliment -en diversitat, i 
sensibilitat diferent, i  que a voltes 
potser no son de les nostres mateixes 
maneres- per ser millors persones, 
millors cristians i millors ciutadans. 
Amb aquesta pregunta  que avui fa 
Jesús als seus, vol despertat espais 
adormits en la nostra consciència, i 
fer-nos adonar  que el que realment 
importa és l’opció per Jesús, per la 
seva persona i missatge de vida. A 
nosaltres ens toca la resposta, Ell ha 
fet la pregunta. 
 

Jordi Reixach i Masachs 
Girona, 12 de setembre de 2021 


