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DURANT LA SETMANA DEL 20 AL 26  DE 
JUNY, PREGAREM A SANT JOSEP: 

Dilluns, 20:   en acció de gràcies. Dimarts, 21: 
Lluís Sabater; Mn. Lluís Mitjà. Dimecres,  22: 
Josep M. Cànovas. Dijous, 23: Segunda 
Méndez Pérez. Divendres, 24: Joan 
Albareda. Dissabte, 25: dif. fam. Sabater. 
Diumenge, 26: dif. Bohigas. Mollera; dif. fam. 
Mollera-Santaló; dif. fam. Quintanas; M. 
Teresa Aymerich Ros; Miquel Bataller. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 20 AL 26 DE 
JUNY, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte, 25: en acció de gràcies. 
Diumenge, 26: dif. fam. Mataró-Cotet. 

PARRÒQUIA DE SANT PAU 
 
DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 

NO HI HAURÀ LA MISSA VESPERTINA ELS 

DISSABTE A LES 8 DEL VESPRE! 
 

“la preocupació per compartir allò que 
tenim amb els necessitats, propers i 
llunyans, ha de ser part integral de la 
nostra vida eucarística” 

Papa Francesc 

SOM EL QUE DONEM 

Amb aquest lema, celebrem aquest cap 

de setmana el dia de Corpus, i també és 

el dia de Càritas. Donar és sempre un 

gest de compartir, que ens diu qui som i 

com vivim en aquesta humanitat. Les 

col·lectes de totes les misses seran 

destinades a Càritas. Moltes gràcies per 

la vostra col·laboració i generositat. 

Panis Angelicus 

Panis angelicus 
Fit panis hominum 
Dat panis coelicus 
Figuris terminum 
O res mirabilis! 
Manducat dominum 
Pauper, pauper 
Servus et humilis 
Pauper, pauper 
Servus et humilis 

Panis angelicus 
Fit panis hominum 
Dat panis coelicus 
Figuris terminum 
O res mirabilis! 
Manducat dominum 
Pauper, pauper 
Servus et humilis 
Pauper, pauper 
Servus, servus et humilis 

 
(text de sant Tomàs d’Aquino) 

 

Festa de sant Pau 

 

El proper diumenge dia 26 de juny, a la 

parròquia de sant Pau, i dins la missa de 

les 11 del matí, celebrarem la festa del 

nostre patró.  Aquesta missa cantarà la 

coral viarany... si som convidats a 

participar-hi! 

 
 



Viure d’un mos de pa... 

 

La nostra vida sempre és una vida 

feta de contactes. No hi ha 

transformació de la realitat sense 

relacionar-nos amb l’altre, i no hi 

pot haver relació autèntica si primer 

no entrem en contacte amb l’altre. 

Perquè és a través del contacte que 

ens coneixem, que ens estimem, i 

podem valorar  la persona amb la 

seva vàlua i dignitat. I això mateix 

passa amb Déu! La font on 

s’expressa aquesta relació de 

contacte amb Déu és l’Eucaristia. 

És aquí on s’il·lumina el nostre 

interior, i troba la força per caminar 

pels viaranys d’aquesta humanitat. 

 

Com a cristians sabem que no hi ha 

Evangeli sense pa, i que aquest és 

qui transforma veritablement  les 

persones, ens converteix per acollir 

el seu amor en la nostra vida. 

Perquè aquest pa és sempre un gest 

d’amistat, de tendresa, d’amor i 

servei a favor de la vida de tota 

persona humana. Aquí rau el centre 

de l’Eucarística. És posar en valor 

allò ordinari, d’un mos de pa i una 

mica de vi, per fer-ne sagrament de 

vida per a tothom. És un espai obert 

on Jesús viu enmig nostre, en la 

quotidianitat de cada esdeveniment, 

de cada moment, en l’existència de 

tants que viuen gràcies a la seva 

presència. En silenci i en cant, en 

pregària i en contemplació, en 

disponibilitat sense límits... 

 

És la nostra esperança que 

juntament amb la fe i la caritat ens 

mouen a projectar la nostra 

existència humana envers els altres, 

especialment els febles, els més 

necessitats, els exclosos de la 

societat. Per això Corpus és 

evidentment Càritas. És que enmig 

de les dificultats i els problemes de 

la vida ens sentim profundament 

estimats per Déu, ja que el seu amor 

ens impulsa a comprometre’ns a 

transformar aquesta realitat. 

 

L’Eucaristia ens fa persones 

d’esperança -amb l’ajut de l’Esperit- 

perquè podem vèncer les pors, els 

recels, els dubtes d’un món que 

pateix, trasbalsat per guerres, odis i 

violència, on els dolors de tantes 

perifèries humanes és també el 

nostre dolor. L’esperança es viu amb 

la mirada posada en la relació amb 

els altres, amb la certesa que només 

l’amor de Déu és qui supera les 

barreres de les fronteres d’aquesta 

humanitat, per tal d’esdevenir tots 

germans en una abraçada fraternal. 

 

En la crisi que viu aquest món, els 

cristians hem de portar-hi la 

gosadia de l’evangeli, del compartir i 

repartir, el que  som i tenim. Només 

ell ens pot convertir, a partir d’un 

mos de pa, i on allò quotidià esdevé 

amb valor d’eternitat. 

 

 Jordi Reixach i Masachs 

 Girona, 19 de juny de 2022. 

 


