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DURANT LA SETMANA DEL  21 AL 27 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 21: Josep M. Cànovas; dif. fam. Martí 
Castelló, Joaquim Manzanares (1r. aniversari). 
Dimarts, 22: en acció de gràcies. Dimecres,  
23: per la parròquia. Dijous, 24: Mercè Reixach 
Costa; Mercè Geis; Mercè Coll Trias. 
Divendres, 25: Dalmau de Ciurana; Anna Vilà 
Payet. Dissabte, 26: a sant Josep   Diumenge, 
27: dif. fam. Quitanas; Mn. Lluís Mitjà; dif. fam. 
Manzanares-Figueras; Montserrat Bofill Mitjà i 
Narcís Mas Martí. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 21 AL 27 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT PAU: 
Dissabte 26: M. Teresa Mas. 
Diumenge, 27:  Carolina Cros. 

 

La teva mà apretada 
 
Que no demani jo mai estar lliure de perills, 
sinó intrepidesa per afrontar-los. 
Que no vulgui jo que s'apaguin els meus dolors, 
sinó que sàpiga dominar-los en el meu cor. 
Que no busqui jo amics 
pel camp de batalla de la vida 
sinó més força en mi. 
Que no anheli jo, 
amb afany temorós, ser salvat 
sinó esperança de conquerir, 
pacient, la meva llibertat. 
Que no sigui jo tan covard, Senyor, 
que vulgui la teva misericòrdia en el meu triomf, 
sinó la teva mà apretada en el meu fracàs! 

R. Tagore 
 

A la Mare de Déu de la Mercè... 

Segons la tradició la Mare de Déu s'aparegué 
simultàniament, una nit d'agost de 1218, a 
sant Pere Nolasc, sant Ramon de Penyafort i al 
rei Jaume el Conqueridor per instar-los a la 
fundació d'un orde per a la redempció de 
captius cristians en mans de musulmans, i que va 
ser l'Orde de la Mercè, els membres de la qual 
s'anomenen popularment mercedaris. Hi ha 
constància de l'advocació el 1230 i el primer temple 
que li fou dedicat ja existia entre 1249 i 1267. Els 
Goigs més populars que se li canten comencen 
així: "Dels captius Mare i Patrona... 
 

 
 

Preparen el seu casament... 

l'Aniol Llorens i Viñolas amb la Maria 

Barceló i Aubets, ambdós de la parròquia 

de sant Josep. 
 

 

Inscripcions curs esplai 2020-2021. 
Recordem les dates de les inscripcions per aquest 
curs 2020/2021 l'esplai 
 

SANT JOSEP: 
Esplai: 
25 de setembre, de 17h a 20h, als locals 
parroquials. 
 

SANT PAU: 
Esplai: 
3 d'octubre, de 16h a 18h. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mare_de_D%C3%A9u
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Nolasc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_de_Penyafort
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_el_Conqueridor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_(religi%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cristi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_de_la_Merc%C3%A8
https://ca.wikipedia.org/wiki/1230


L'entorn... 
 

Hi ha coses positives també en tot 
aquest temps de pandèmia del 
Covid-19 que ens toca viure. Una 
d'elles crec que és que molta gent 

ha tornar a redescobrir i a valorar 
més el seu propi entorn. L'entorn 
és aquell espai geogràfic, físic, 
personal i familiar,  emocional i  
sensorial,... i a voltes també del seu 
imaginari -de records viscuts, 
d'encerts i falliments-  que el 
configura com a persona.  
 
És l'austeritat del viure amb 
l'essencial del contacte proper amb 
la gent, amb els de casa i els veïns; 
és el fet que formem part d'una 
col·lectivitat que va més enllà del 
propi egoisme individual, i que els 
nostres actes tenen incidència en la 

societat; és constatar la necessitat 
què cal l'esforç i la constància per 
superar proves i processos -a voltes 
no desitjats ni cercats- amb l'ajut 
de molts altres que fan camí al 
nostre costat; és l'agraïment  
generós per tants petits moments 
de solidaritat, de paciència  i de 
somriures amagats darrere una 
màscara, que és el que ho envolta 
tot! 
 

L'entorn és on et coneixes tu 
mateix, amb les teves limitacions i 
les teves capacitats per afrontar els 
vaivens propis de la vida. És el que 

et possibilita, amb la forma senzilla 
i humil que has de ser qui ets, amb 
la naturalitat i la gosadia de 
mostrar la dimensió interior -a 
voltes no prou visible-  que et dona 
identitat i personalitat per prendre 
consciència de la realitat que vivim, 
i del demà que caldrà emprendre 
per afrontar els reptes que tenim.    

Aquest concepte de l'entorn no és 
només una dimensió social, va més 
enllà, ens obra a l'Esperit i ens fa 
ser persones que cerquen el bé per 
damunt de tot, tant personal com a 

grup. Ens ho diu molt bé sant Pau 
en la seva carta als romans   
“Beneïu els qui us persegueixen. 

Beneïu, no maleïu.  Alegreu-vos 

amb els qui estan alegres, ploreu 

amb els qui ploren.  Viviu 
d'acord els uns amb els altres. 

No aspireu a grandeses, sinó 

poseu-vos al nivell dels humils. 

No us tingueu per savis.  No 

torneu a ningú mal per mal; 

mireu de fer el bé a tothom.  Si 

és possible, i fins on depengui de 

vosaltres, estigueu en pau amb 

tothom. Estimats, no us 

prengueu la justícia per la 
vostra mà; deixeu que actuï el 

càstig de Déu, tal com diu 

l'Escriptura: A mi em toca de 

passar comptes, jo donaré la 

paga, diu el Senyor.  Més aviat, 

si el teu enemic té fam, dóna-li 

menjar; si té set, dóna-li beure: 

serà com si posessis brases 

sobre el seu cap.  No et deixis 
vèncer pel mal; al contrari, venç 

el mal amb el bé. (Rm 12, 14-21). 
És un magnífic programa d'acció a 
l'entorn de la vida de cadascú, i de  
la pròpia responsabilitat.  
 

L'entorn que construïm amb les 
nostres accions -petites i 

insignificants moltes vegades- 
configura el món que anem fent 
entre tots. Res no ens pot fer estar 
indiferents a la vida de les 
persones. Som part de l'entorn, que 
s'afecta i es modifica pels nostres 
propis actes i lliures decisions. 
 

 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 20 de setembre de 2020. 


