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DURANT LA SETMANA DEL 18 AL 
23 DE NOVEMBRE PREGAREM A 
SANT JOSEP: 
Dilluns, 18: acció de gràcies. 
Dimarts, 19: A.A.C. Dimecres,  20: 
Consol Sánchez Pérez. Dijous, 21: 
difunts de la parròquia. Divendres, 
22: Dalmau de Ciurana. Dissabte, 
23: en acció de gràcies.  Diumenge, 
24: dif. fam. Bordas; Fernando 
Triviño;  Mn. Lluís Mitjà; Mn. Josep.  
 

DURANT LA SETMANA DEL18  AL 
23 DE NOVEMBRE PREGAREM A 
SANT PAU: 
Dissabte, 23: NO HI HA MISSA. 
Diumenge, 24:  per la parròquia. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 18  AL 
23 DE NOVEMBRE PREGAREM A 
SANTA MARIA DE VISTA ALEGRE: 
Dilluns, 18: Anna Maria Sidera. 
Dimarts, 19: Carolina Cros. 
Dimecres, 20 : Maria Sañas Costa. 
Dijous, 21: Maria Teresa Mas. 
Divendres, 22: Josep M. Cànovas . 
Dissabte, 23: en acció de gràcies. 
 

DEDICACIÓ DEL NOU ALTAR A SANT JOSEP. 
 
El proper dissabte dia 23 de novembre, i dins la 
missa de les 7 del vespre, hi haurà la cerimònia 
de dedicació del nou altar de la parròquia del sant 
Josep, que presidirà el nostre bisbe Francesc. Un 
cop acabades les obres de remodelació del 
presbiteri, ara toca dedicar de nou aquest espai, 
tal com es va fer fa 65 anys enrere pel bisbe 
Josep Cartañà en el moment de la consagració 
d'aquest edifici, el 21 de novembre de 1954. Tots 
hi som convidats a participar-hi d'aquesta 
cerimònia! 
 

EXERCICIS DIARIS  
 

10 exercicis diaris ... 
 
1, Pels ulls? Mira la infinita bellesa de la 
bondat humana. 
2. Per la llengua? Parla des del cor  
i no des de la boca. 
3. Pel rostre? Somriu constantment  
als altres. 
4, Per les oïdes? Parla menys i escolta més. 
5. Pel cap? Tingues pensaments 
constructius. 
6. Pels peus? Camina cap el coneixement  
i la saviesa. 
7. Per la respiració? Inhala allò bo  
i exhala allò dolent. 
8. Per la força? Aixeca't quan caiguis. 
9. Pel cor? Sigues millor persona, cerca 
sempre el bé. 
10. Per l'ànima? Mai vagis sol,  
ves sempre amb Déu 

 

Col·lectes especials: 
 
Per les obres de sant Josep el primer cap 
de setmana de novembre es van recaptar 
1.520,86€. Agraïm la vostra aportació, i 
esperem donatius per aquesta finalitat! 
 
Diada de Germanor 2019. 
 
L'aportació per la diada de Germanor va ser 
a sant Josep de  2.293,52€; a sant Pau de 
364,56€ i a sant Maria de Vista Alegre de 
124,78€. Moltes gràcies! 
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https://preguem.blogspot.com/2015/07/exercicis-diaris.html


L'imperi de les emocions... 
 
En la nostra societat occidental 
allò que importa és provocar 
emocions. El m'agrada, que 
maco, m'emociona, em toca la 
fibra sensible, em fa sentit bé 
en mi mateix, m'omple 
d'emocions,... i moltes altres 

expressions d'aquesta amena les 
sentim cada dia en el nostre 
entorn més immediat. És l'imperi 
de les emocions, del 
sentimentalisme d'epidermis que 
envaeix la vida de tots. I aquestes 
emocions massa sovint són només 
un instant fugisser de la nostra 
existència, no arrelen dins la 
nostra vida, no modifiquen res de 
nosaltres... Són com les llavors de 
la paràbola del sembrador, que 
cauen enmig del cards, en seguida 
creixen però com que no tenen 
arrels s'assequen i moren, i no 
poden donar fruits!  
 
Certament que calen emocions 
per viure, però no podem viure 
només d'emocions! Viure per l'èxit 
immediat, pel grau d'audiència 
aconseguit o pel que diran de mi 
en la xarxes resulta carregós, i 
provoca molta angoixa i 
desassossec a moltes persones... 
La vida és quelcom més bonic - i 
també més complicat- que la 
velocitat d'una imatge pujada a 
les xarxes, que comunicar-se per 
mitjà d'emoticones, o l'excés de 
comunicació que ja no comunica 
ni diu res. Massa informació és 
sempre una manera de restar en 
la desinformació, de viure en la 
ignorància més severa!     
 
 

La nostra societat -i en ella tot el 
món occidental, tal com el tenim 
conegut- canvia a passos de 
gegant; però no sempre el canvi 
significa una millora substancial, 
o un progrés per anar endavant 
en la qualitat de vida, en la 
dignitat de la persona o en la seva 
llibertat, tant individual com 
col·lectiva. Hem vist el fracàs de 
d'humanisme - l'home ja no és el 
centre de res ni per ningú, les 
carreres universitàries 
d'humanitats no resulten gaire 
atraients pels joves!- en bé d'una 
certa ciència que sembla abastar 
tota la realitat humana, la ciència 
té la paraula, la primera i l'última! 
Comprem un cotxe o un perfum 
no perquè ens agradi o el 
necessitem, sinó perquè -segons 
la publicitat d'aquell moment- 
això ens farà gaudir d'unes 
emocions que ens portaran a una 
vida millor. Res més lluny de la 
realitat! Però ens ho creiem!  
 
Les emocions sense la raó, sense 
la reflexió són simplement un gest 
primari compulsiu, un gest per 
confondre la ficció subjectiva 
individual per una realitat que no 
ens agrada, i no volem -o no 
podem- canviar. Jesús en ho 
recorda quan "Per això us dic: 
No us preocupeu per la vida, 
pensant què menjareu, ni pel 
cos, pensant com us vestireu.  
La vida val més que el menjar, i 
el cos més que el vestit." (Lc 
12,22-23). La vida és molt més 
que una simple emoció d'un 
instant... 
 
 Jordi Reixach i Masachs 

 Girona, 17 de novembre 2019. 


