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DURANT LA SETMANA DEL  22 AL 28 
DE JUNY, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 22: Josep M. Cànovas; dif. fam. 
Martí-Castelló. Dimarts, 23: Intenció 
particular. Dimecres,  24: Joan Pujol; 
Joan Albareda; Mn. Joan Busquets, Joan i 
M. Assumpció. Dijous, 25: en acció de 
gràcies. Divendres, 26: Dalmau de 
Ciurana.  Dissabte, 27: per la parròquia.   
Diumenge, 28: dif. fam. Quintanas; dif. 
fam. Sabater; Mn. Lluís Mitjà. 
 

DURANT LA SETMANA DEL 22 AL 28 
DE JUNY, PREGAREM A SANT PAU: 
Dissabte, 27: Joan i M. Assumpció. 
Diumenge, 28:  en acció de gràcies. 

 

 

Tant a la parròquia de sant Josep com a 
la de sant Pau, s'ha instal·lat un TPV, un 

DONE (DONATIUS ELECTRONICS) del 
Banc de Sabadell, per poder fer donatius 

amb targeta. És una nova eina que el 
covid-19 ens ha portat. Les bacines ja no 
es poden passar com abans, i cada 

vegada tenim més problemes als bancs 
per fer ingressos, especialment les 

monedes... La modalitat de pagament 
electrònic s'està imposant arreu, i cal que 
també nosaltres ens hi anem acostumant 

a aquesta modalitat de pagament. 

Decàleg de la disponibilitat 
 

1. Somriu sempre, encara que no en tinguis 
ganes, i estimula la teva pròpia alegria. 

2. Si has de demanar, fes-ho amb el respecte  
i la delicadesa amb què ho faries envers tu 
mateix. 

3. Que les actituds de rebuig envers els altres  
no siguin la teva manera de comportar-te. 

4. Sigues amable i respectuós amb tothom,  
i especialment amb qui està a prop teu. 

5. Evita als altres totes les angoixes que puguis. 

6. Si t'equivoques, sigues respectuós amb tu 
mateix; aprendràs a respectar els altres. 

7. En exigir alguna cosa als altres, sigues serè i 
respectuós. L'altre és una persona digna. 

8. Que les teves debilitats siguin la generositat i el 
perdó. 

9. Mira i valora sobretot allò de positiu que hi ha 
en els altres. 

10. Que la teva disponibilitat sigui per amor i no 
per odi 

 

Es volen casar... 
 
L'Eduard Gruatmoner i Roura, de la 
parròquia de sant Josep, amb l'Alicia Beyret 
i Sala, de Palamós.  
L'Ignasi Batlle i Lleal, amb la Sònia Font i 
Rodríguez, ambdós de la parròquia de sant 
Josep. 
L'Ignasi Boadas i Arpa, de la parròquia de 
Palau, amb l'Ester Grau i Callizo, de la 
parròquia de sant Josep. 

 
 

PARRÒQUIA DE SANT PAU 
 

DURANT ELS MESOS DE JULIOL I 

AGOST NO HI HAURÀ LA MISSA 

VESPERTINA DEL DISSABTE A LES 20H 



Un temps d'estiu diferent... 
 
Comença l'estiu, un estiu carregat 
amb un aire diferent... Estem 
encara marcats per la pandèmia 
del Covid-19, i malgrat 
l'alleugeriment del confinament i 
d'anar tornant a una "certa 
normalitat" en la vida quotidiana, 
els neguits, les pors i les incerteses 
del futur més pròxim i immediat, 
marquen el nostre viure. Tots 
sabem que la nostra memòria és 
dèbil i selectiva en molts moments. 
Els dies passats de confinament 
han deixar petjada, certament, però 
l'emoció del moment present han 
fet deixar en el calaix de l'oblit 
molts instants viscuts i sentits 
profundament...  
 
Caldrà que tornem a pensar les 
coses i els esdeveniments de la 
nostra existència, des d'una altra 
perspectiva, és el que la realitat 
sorgida d'aquest dies se'ns demana, 
canviar d'hàbits i algunes rutines 
quotidianes. I tot això des d'aquella 
veu que ens crida a ser homes i 
dones de "bona voluntat"; és a dir 
des de fer possible el lligam que 
s'estableix de persona a persona, 
d'igual a igual. Perquè l'amor 
demana proximitat, demana 
acceptar la meva feblesa i 
vulnerabilitat, perquè l'amor té una 
altre autoritat que no és el de la 
veneració o l'adoració, és el del 
servei. Jesús fa coses cada dia, i a 
voltes sense que nosaltres ho 
sapiguem, o que ens n'adonem! 
Aquest és l'amor autèntic, el que no 
s'amaga, però alhora és tant 
normal que massa sovint passa 
molt desapercebut pel nostre 
costat, i ni ens adonem del seu pas 
en la nostra vida! 

Una de les frases mes repetides de 
Jesús en els evangelis és "no 
tingueu por", i que avui també 

escoltem en aquest evangeli de 
Mateu. Perquè és la por -i no altra 
cosa- la que realment paralitza la 
persona, i li impedeix de ser qui és, 
li impedeix de viure i esdevenir 
autèntic i humà en totes les seves 
dimensions de realització social. La 
por mata, bloqueja i ens fa ser 
indiferents davant la vida i la 
realitat present. 
 
En aquest temps d'estiu haurem de 
vèncer moltes pors provocades pel 
Covid-19, i no només a les que fan 
referència a la transmissió del virus 
i la seva malaltia! En aquest temps 
de pandèmia han aparegut tot un 
munt de pors covades en el cor de 
les persones, que fan referència a 
inquietuds en les seves relacions 
personals; als recels i desconfiança 
envers els altres; a manipulacions 
informatives intencionades per 
provocar tensions, enfrontaments, 
divisions i trencaments socials. 
Aquestes són les veritable pors que 
caldrà vèncer!  
 
Però aquestes pors només les 
podrem vèncer des de la confiança, 
des de restablir de nou ponts de 
contacte -encara que només siguin 
amb un certa distància i a voltes 
virtuals!- i amb voluntat de 
construir una entesa vàlida i 
solidària per tots, especialment per 
tota aquesta gent que més han 
patit i pateixen els efectes de tota 
aquesta situació: els pobres, els 
aturats, les famílies, les empreses, 
els que viuen més al marge... 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 21 de juny de 2020. 


