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DURANT LA SETMANA DEL 3 AL 9 
DE FEBRER PREGAREM A SANT 
JOSEP: 
Dilluns, 3: per la parròquia. Dimarts, 
4: en acció de gràcies. Dimecres,  5: 
dif. fam. Fulcarà-Torroella. Dijous, 6: 
intenció particular. Divendres, 7: 
Dalmau de Ciurana; Joaquim Sastre 
Dissabte, 8: Josep i Concepció.  
Diumenge, 9: dif. fam. Quintanas; dif. 
fam. Ternero; dif. fam. Ibañez-Puig; 
Pere Custal; Mn. Lluís Mitjà. 
 

DURANT LA SETMANA DEL 3  AL 9 
DE FEBRER PREGAREM A SANT 
PAU: 
Dissabte, 8: per la parròquia. 
Diumenge, 9:  en acció de gràcies. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 3  AL 9 
DE FEBRER PREGAREM A SANTA 
MARIA DE VISTA ALEGRE: 
Dilluns, 3: Víctor Capella. Dimarts, 4: 
Carolina Cros. Dimecres, 5: Maria 
Sañas Costa. Dijous, 6: Anna Maria 
Sidera. Divendres, 7: per la parròquia. 
Dissabte, 8: intenció particular. 

Es volen casar... 
 
En Lluís Garcia i Nadal, de la parròquia de 
Bonmatí, amb l'Anna Cabarrocas i Duran, de 
la parròquia de sant Josep de Girona.  
En Marc Abulí Lluch, de Barcelona amb 
l'Anna Llorens Ferrer, de la parròquia de sant 
Josep de Girona. 
En Derlis Rojas Méndez amb la Juliana 
Onofre Choque, ambdós de la parròquia de 
sant Pau de Girona. 

VENIU A MI  
Veniu,  
tots aquells que heu descobert el meu amor  
perquè heu estat capaços d’obrir el cor  
enmig d’aquests sofriments que avui patiu...  
 
Veniu,  
tots vosaltres els senzills i nets de cor  
que heu entès que hi ha una llum en la foscor  
que és la fe en Jesucrist que avui us diu:  
 
No ploreu lamentant vostra feblesa  
que la força i la salut són dins del cor,  
agraïu la fe en la vostra petitesa  
i espereu que es faci forta en el dolor!!!  
 
Veniu a mi tots els que sofriu!  
Veniu a mi els cansats i afeixugats!  
Veniu a mi, que sóc el Fill del Déu viu!  
I jo us faré reposar  
 
Perquè sóc humil de cor, benèvol  
i el meu jou és suau... Veniu.  
 
Veniu,  
tots aquells que us heu donat pel meu amor  
perquè heu estat capaços d’obrir el cor  
al dolor de tants germans que avui serviu...  
 
Veniu,  
tots aquells que amb senzillesa i de tot cor  
heu encès un petit llum en la foscor  
pel servei en Jesucrist que avui us diu: No ploreu.... 

 

Campanya de Mans Unides 2020, recordem que: 
Dia del Dejuni Voluntari:  
Divendres 7 de febrer de 2020  
Jornada Nacional de Mans Unides:  
Diumenge 9 de febrer de 2020, les col·lectes de 
totes les misses seran per aquesta finalitat.  
Moltes gràcies per la vostra generosa col·laboració! 

https://preguem.blogspot.com/2019/12/veniu-mi.html


Si la Candelera... 
 
Hi ha un munt de dites en relació a 
la festa de la Candelera, la gran 
majoria de caire meteorològic, ja 
que ens trobem a la meitat de 
l'hivern, i cal mirar si ja fa el tomb 
cap a la primavera o encara li 
falten dies! Parlar del temps és un 
recurs de conversa molt habitual, i 
més en aquests dies d'hivern, quan 
el dia s'allarga i l'ametller floreix, 
signes que avancem de la nit fosca 
al dia més clar! 
 
Però la festa de la Candelera ens 
hauria de portar a parlar d'altres 
coses. És la festa de la llum, 
simbolitzada amb les candeles que 
es beneeixen, i que ens recorden 
que la llum és un element 
important en la nostra tradició 
cultural. La llum és fer visible 
l'invisible de Déu. La llum és allò 
que trenca la foscor, que trenca el 
mal, per deixar pas al bé. Jesús en 
l'evangeli ens parla d'aquesta llum, 
diu: "Quan algú encén una 
llàntia, no la posa en un lloc 
amagat o sota una mesura, sinó 
en el portallànties, perquè els 
qui entren en vegin la claror.  El 
llum del cos és l'ull. Quan el teu 
ull és bo, tot el teu cos quedarà 
il·luminat; però si és dolent, el 
teu cos quedarà a les fosques.  
Mira, doncs, que allò que en tu 
ha de ser llum no sigui foscor. 
Perquè, si tot el teu cos està 
il·luminat i no hi ha cap racó 
fosc, serà tot ell tan resplendent 
com quan una llàntia t'il·lumina 
amb la seva claror" (Lc 11,33-36). 

La llum ha d'il·luminar la vida a 
cada instant, en tot moment de la 
nostra existència. 
 

La nostra societat, que tendeix a 
una altra sensibilitat religiosa, 
dóna molta importància a la llum. 
En molts moments especials de la 
vida de les persones es solen 
encendre ciris o candeles que 
il·luminen, que estèticament fan 
bonic o simplement acompanyen 
aquells esdeveniments. Tots ho fem 
això, a voltes sense ser-ne gaire 
conscients del que vol dir encendre 
un ciri o posar una espelma! Ja no 
dic a un sant o a l'església, sinó a 
la mateixa taula de casa!  
 
La llum de la Candelera és la llum 
de Déu que acompanya el nostre 
caminar per aquest món. Una llum 
tènue, petita i suau, que porta dins 
seu tota la força d'un amor que 
s'expandeix per aquesta humanitat, 
com petits raigs de sol. Caminar a 
la llum d'aquesta candela és 
caminar a la llum de Déu, de la 
seva companyia, que mai no ens 
abandona, ni ens deixa sols; Ell 
està sempre en nosaltres, aquest és 
el seu compromís, la seva paraula 
fidel.  
 
Una de les coses necessàries és la 
companyia, i sobretot saber-se 
acompanyat. En aquesta festa de la 
Candelera cal que tots recordem 
aquest acompanyar de Déu en la 
vida de  tota persona; i al mateix 
temps també la nostra tasca 
d'acompanyar  les persones, de fer-
los-hi costat en tot moment, com 
Déu mateix fa en nosaltres. Una 
simple candela expressa tot un 
munt de sentits i sensacions! 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 2 de febrer de 2020. 
 
 


