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DURANT LA SETMANA DEL 19  AL 25 
D'ABRIL, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 19: pel malalt José Rafael; A.A.C. 
Dimarts, 20: en acció de gràcies. Dimecres,  
21: a sant Josep. Dijous, 22: Segunda Méndez 
Pérez; Josep M. Cànovas, dif. Fam. Martí-
Castelló. Divendres, 23: en acció de gràcies a 
sant Jordi; Dalmau de Ciurana.  Dissabte, 24: 
Intenció particular. Diumenge, 25: Joan Arnau 
Arnau; Robert Fornells Pinsach; dif. fam. 
Quintanas; dif. Fam. Sabater; Miquel Bataller; 
Mn. Josep Planas. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 19 AL 25 
D'ABRIL, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte, 24: M. Teresa Mas. 
Diumenge, 25: Joan i M. Assumpció.   
 

 

Es volen casar... 

 

En Jon Alexander Gómez Insunza amb 

la Carla Beso Vidal, ambdós de la 

parròquia de sant Josep. 

En Pau Masferrer Boix amb la Maria 

Rosa Gorgas Borras, ambdós de la 

parròquia de sant Pau 
 

 

“La primera tasca de l’educació és agitar 
la vida, però deixar-la lliure perquè es 
desenvolupi”. Maria Montessori 

 

 

Avui volem dedicar la pregària a 

Sant Jordi, patró de Catalunya. 

Gloriós Sant Jordi, volem recordar-te com et 

recorda l’antiga tradició. Vas  

 abandonar els èxits militars i vas distribuir els 

teus béns entre els pobres. 

Vas abandonar els déus poderosos de l’Imperi 

per seguir el Messies crucificat. 

Vas abandonar la seguretat del teu llinatge per 

unir-te a la comunitat dels cristians. 

Vas donar la vida per amor a l’Evangeli. Sant 

Jordi, màrtir, amic fidel de Jesús. Ens agrada 

recordar-te a la llum de la primavera i de la 

Pasqua; ens agrada recordar-te potent en el 

combat contra tot dolor i esclavatge. 

Ajuda’ns a enamorar-nos de l’Evangeli, 

ajuda’ns a viure aquesta fe que tu tan 

intensament vas viure, ajuda’ns a fer possible 

que tot el món pugui sentir la felicitat de la 

primavera. 

Recordem la pregària de  
Salvador Espriu a Sant Jordi 
 

«Senyor sant Jordi,  
patró, cavaller sense por,  
guarda’ns sempre del crim de la guerra civil. 
Allibera’ns dels nostres pecats d’avarícia  
i enveja,  
del drac de la ira i de l’odi entre germans,  
de tot altre mal. 
Ajuda’ns a merèixer la pau  
i salva la parla de la gent catalana. 
Amén.» 
 
 

 



 

                   Sant Jordi i el drac... 

 
La festa de sant Jordi -que celebrem 
divendres vinent- és una diada 
popular, i que està carregada de 

simbolisme. Actualment ve marcada 
per la rosa i el llibre, però 
antigament la tradició era que sant 
Jordi ens alliberava del drac, és a dir 
del mal del món. Certament que la 
cultura -el llibre- és una cosa bona 
que ens ajuda a alliberar-nos del 
mal; i la rosa és la força d’aquest 
amor que és capaç de vèncer 
qualsevol cosa. Però sant Jordi és 
molt més que una tradició, una 
llegenda, un record d’un sant 
màrtir... És l’expressió profunda que 
l’AMOR és qui venç sempre el mal. 
Perquè aquest amor és  gratuït, es 
regala,  no s’imposa, ni es compra ni 
ens ven, com bé ens diu sant Pau 
“Vetlleu, manteniu-vos ferms en la 

fe, sigueu valents, tingueu 

coratge.  Feu-ho tot amb amor” 
(1Co. 16, 13-14) 
 
Per això sant Jordi és actual, de 
rabiosa actualitat... Davant la 
pandèmia del Covid-19 ens cal 
aquest amor que venç el mal. Davant 
tant de dolor, sofriment, impotència 
i ràbia, ens cal aquest amor que ho 
superi. En uns moments d’incertesa, 
de dubtes, de pors, ens cal la seva 
gosadia per avançar pel viarany 
d’aquesta humanitat. En aquesta 
situació tan complexa en la qual viu 
el nostre país, ens cal la força de 

sant Jordi  per perseverar fidels i 
ferms en l’amor a Catalunya, lluny 
d’ideologies carregades d’interessos 
massa partidistes, de quimeres 
impossibles, de mentides i 
manipulacions escampades per les 
xarxes socials. 

 
L’amor porta sempre una càrrega 
històrica, personal i col.lectiva 
alhora. En cada temps, en cada 
època es viu, s’encarna i és fa realitat 
en el precís moment present per fer-

nos homes i dones que viuen 
d’aquest AMOR per ser i compartir. 
Només des de la nostra capacitat de 
donar és fa realitat aquest AMOR, 
“Aquest és el meu manament: que 

us estimeu els uns als altres tal 

com jo us he estimat” (Jn 15, 12), 
tal com ens diu Jesús, estimar es 
mostrar el gest de fer-nos propers als 
altres, estimar  és acompanyar pels 
camí de la vida  tots aquells que ens 
trobem. Estimar és sempre un gest 
de companyia, d’acolliment i de 
compartir. Sant Jordi ens mostra 
aquest amor perquè comparteix i es 
compadeix dels qui passen 
dificultats, lluitant per la vida, la 
dignitat i el respecte de tota persona. 
 
En aquest nostre temps que 
l’Internet ha modificat tots els 
processos –per a bé i per a mal- i on 
els influencers tenen una gran 
importància; avui la transmissió 
dels valors, de la cultura i el saber és 
cosa de les webs... de saber buscar i 
com buscar-ho, i no d’un 
aprenentatge fonamentat en l’esforç 
i la constància. La cultura ha 
renunciat a la transmissió de 
coneixement, de pautes socials, de 
pensaments heretats i assimilats 
com a propis. Vivim en la tirania de 
la majoria -que no sempre garanteix 

la raó ni la participació- en nom de 
la llibertat! Sant Jordi doneu-nos 
cultura de llibres i educació! 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 18 d’abril de 2021. 


