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DURANT LA SETMANA DEL  14 AL 20 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 14: en acció de gràcies. Dimarts, 15: 
Esteve Gubau. Dimecres,  16: Josep Robert 
Oliveras; Dif. Fam. Pararols; Montserrat C. R. 
Dijous, 17: a sant Josep. Divendres, 18: 
Dalmau de Ciurana. Dissabte, 19: A.A.C.   
Diumenge, 20: dif. fam. Bordas; Mn. Lluís Mitjà; 
Montserrat Bofill Mitjà i Narcís Mas Martí. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 14 AL 20 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT PAU: 
Dissabte 19: M. Teresa Mas. 
Diumenge, 20:  Carolina Cros. 
 

Preparen el seu casament... 

l'Aniol Llorens i Viñolas amb la Maria 

Barceló i Aubets, ambdós de la parròquia 

de sant Josep. 
 

Per les obres de sant Josep, el primer cap de 
setmana de setembre es van recaptar 
1.136,06€. Agraïm la vostra aportació, i 
esperem donatius per aquesta finalitat! 

 

Aportacions pel manteniment dels serveis 
de la parròquia. 
 
Al costat del full parroquial trobareu uns 
impresos per poder fer aportacions a la 
parròquia amb domiciliació bancària, o poder 
fer un ingrés on-line al compte de la parròquia. 
Si especifiqueu el nom i DNI se us aplicarà la 
corresponent desgravació fiscal. Moltes 
gràcies!! 

Guarda'ns, Senyor! 

 

Feu, Pare nostre, 

que ens fiquem al llit en pau, 

i ens aixequem de nou 

per gaudir la vida. 

Esteneu sobre nosaltres 

l'abric de la vostra pau, 

guieu-nos amb el vostre bon consell 

i salveu-nos pel vostre nom. 

Sigueu el nostre escut 

per rebutjar tot enemic, 

malaltia, violència, 

fam i tristesa. 

Protegiu-nos a l'ombra de les vostres ales, 

ja que Vos sou Déu 

que ens guarda i protegeix, 

sobirà de misericòrdia i compassió. 

Protegiu-nos quan sortim 

i quan entrem, 

per gaudir de la vida i la pau 

ara i sempre, i esteneu 

sobre nosaltres l'abric de la vostra pau. 

Beneït sigui el Senyor, 

que estén l'abric de la pau 

sobre nosaltres, sobre el seu poble Israel, 

i sobre tot el món. 

Inscripcions curs catequesi i esplai 2020-2021. 

 
Aquesta setmana comencen les inscripcions 
per aquest curs 2020/2021, tant a la catequesi 
com a l'esplai 
 
SANT JOSEP: 
Catequesi: 
16,17 i 18 de setembre, de 17h a 20h, als 
locals parroquials. 
Esplai: 
18 i 25 de setembre, de 17h a 20h, als locals 
parroquials. 
 
SANT PAU: 
Catequesi: 
17 i 18 de setembre, de 18h a 20h, als locals 
parroquials. 
Esplai: 
3 d'octubre, de 16h a 18h. 



La frontera... 
 
Tots coneixem què és una frontera, 
en tant que és allò que ens separa 
els uns dels altres... N'hi ha de 
físiques, però tots sabem que  

moltes són purament mentals; 
produïdes dins nostre, degudes a 
raons històriques, culturals, per 
una  ideologia, per la religió, per 
criteris econòmics,... La frontera és 
sempre un sinònim de divisió, 
d'enfrontament i de rebuig envers 
l'altre, el diferent, l'estranger, el 
bàrbar... 
 
En tota aquesta situació de 
pandèmia del Covid-19 tornen  a 
situar-se en el nostre imaginari 
col·lectiu moltes fronteres! És 
perillós això, perquè vol dir que fem 
distincions, fem separacions, i 

establint criteris -no sempre ben 
intencionats- de segregació i de 
diferenciació entre les persones, on 
molt sovint nosaltres restem a la 
part bona de la història! Tal com ens 
recorda Jesús en l'evangeli, Déu no 
fa distincions amb ningú, ni posa 
fronteres: "Ja sabeu que es va dir: 

Estima els altres, però no estimis 

els enemics. Doncs jo us dic: 

Estimeu els vostres enemics, 

pregueu pels qui us persegueixen. 

Així sereu fills del vostre Pare del 

cel, que fa sortir el sol sobre bons 

i dolents i fa ploure sobre justos i 

injustos " (Mt. 5, 43-45). Viure la 
radicalitat de l'evangeli no és fàcil, i 
demana un "contagiar-se" d'unes 
qualitats i valors que massa sovint 
no són els imperants en la nostra 
actual societat de consum 
immediat. Perquè la vida i les 
persones estan per damunt de tota 
frontera, de tota ideologia, de tota 
raó de poder o d'estat, de tota por.  

La frontera ens porta sempre la por 
al cos i al cor. I amb la por no 
podem viure. La por mata, destrueix 
la persona, perquè ens tanca en el 
nostre individualisme, en l'egoisme 
de la indiferència envers l'altre. Les 

persones són éssers socials i de 
relació per naturalesa. La comunitat 
és l'àmbit de relació i de vida de les 
persones, ja sigui la família, els 
amics, l'Església.  
 

Ara el Covid-19 ens porta la por 
dins a casa mateix, amb les nostres 
relacions, amb els nostres 
companys de feina, amb els amics, 
amb els veïns,...  Por a la malaltia, a 
la mort, al contagi, a la crisi 
econòmica, a la incertesa del futur, 
a la programació dels actes i els 
esdeveniments de la nostra vida,...  
Per això en aquests moments ens 

blindem amb fronteres -mascaretes, 
distanciament, neteja de mans amb 
gels,...-, certament que totes 
aquestes coses són importants i 
recomanacions de les autoritats 
sanitàries pertinents, però també hi 
ha una certa càrrega simbòlica 
deguda a la por. Ens pensem que 
fent totes aquestes accions -posant 
fronteres- ens alliberarem de tot 
contagi...  
 
Per alliberar-nos de la por només hi 
ha una paraula: la confiança. La 
confiança és sempre una cosa de fe, 
de fiar-nos d'algú, d'una paraula, 

d'un gest. Pels cristians aquesta 
confiança és sempre Déu, el seu 
gest d'amor envers aquesta 
humanitat. Només podem vèncer la 
por, i el Covid-19 amb gestos de 
confiança, i tenint fe en Déu que 
escriu la nostra història... 
 
 Jordi Reixach i Masachs 

 Girona, 13 de setembre de 2020. 


