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DURANT LA SETMANA DEL 23 AL 29 DE 
GENER, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 23:    intenció particular. Dimarts, 24: a 
sant Josep. Dimecres,  25: en acció de gràcies. 
Dijous, 26: Segunda Méndez Pérez.  
Divendres, 27:  intenció particular Dissabte, 28: 
en acció de gràcies. Diumenge, 29: dif. fam. 
Quintanas; Josep i Montserrat; Exequiela Vivas 
Bermejo.  
 
DURANT LA SETMANA DEL 23 AL 29 DE 
GENER, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte, 28: intenció particular. 
Diumenge, 29: Segunda Méndez Pérez. 
 

Setmana de la Unitat del Cristians... 
“Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia”  (Is 1,17) 

Avui la separació i l’opressió continuen essent 
evidents quan un sol grup o una sola classe 
social es vol atribuir privilegis enfront dels 
altres. Totes les creences tenen pràctiques que 
distingeixen o situen una raça per sobre d’una 
altra, cometent clarament el pecat del racisme. 
Quan són secundats o reforçats per un poder 
no equilibrat els prejudicis racials no es limiten 
a les relacions individuals, sinó que atenyen les 
estructures mateixes de la societat, la qual cosa 
condueix a una perpetuació sistèmica del 
racisme. Això ha estat injustament aprofitat per 
alguns, incloses les Esglésies, i n’ha afeixugat i 
exclòs uns altres, simplement pel color de la 
pell i d’allò que, en el pla cultural, està lligat a la 
percepció de la raça. 
(del document de la pregària per la unitat dels cristians) 

ESTADÍSTICA 2022 

 

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP 

 

Baptismes                       22 

Comunions                       28 

Professió de fe                           4 

Confirmacions                     2 

Matrimonis: 

 .Expedients               28 

 .celebrats parròquia          1 

Exèquies: 

 . Tanatori    67  

 . Parròquia     38 

 

PARRÒQUIA DE SANT PAU 

 

Baptismes                       11 

Comunions                       31 

Confirmacions                     - 

Matrimonis: 

 .Expedients                 9 

 .celebrats parròquia          - 

Exèquies: 

 . Tanatori    24  

 . Parròquia       3 

 

PARRÒQUIA DE SANT PALOL 

D’ONYAR -VILA ROJA 

 

Baptismes                       17 

Comunions                         3 

Confirmacions                     - 

Matrimonis: 

 .Expedients                 2 

 .celebrats parròquia          - 

Exèquies: 

 . Tanatori    19  

 . Parròquia       2 

 

 
 
 
 

Tenir fe... 



 

Enmig d’aquesta setmana de 
pregària per la unitat dels 
cristians, és important que ens 
mirem la dimensió i la qualitat de 
la nostra fe. La fe es sempre 

l’experiència d’una trobada, per 
això només ens pot passar amb un 
Déu personal com el que ens 
mostra Jesús! En el nostre món hi 
ha molts creients  -que tenen fe en 
alguna cosa- però no tant en la fe 

en Jesús, que implica fiar-se d’una 
persona i del seu projecte de vida 
que dona resposta a les nostres 
preguntes, i alhora en formula de 
noves. Tant el dubte com la fe són 
ineludibles en la visió cristiana de 

la vida, que cerca per damunt de 
tot la veritat autèntica, perquè la 
veritat sempre és anar cap a Déu. 
Aquí rau l’eix d’aquesta setmana 
de la pregària per la unitat que ens 
vol fer adonar que hi ha diversos 

camins per arribar a l’amor de Déu 
en aquesta humanitat. 
 

El problema de la unitat dels 
cristians no és tant una qüestió de 
fe sinó de fer creïble aquesta fe en 
el nostre món. Per molts dels 

nostres conciutadans la fe ha 
deixat de ser quelcom creïble – per 
molts motius que ara aquí no cal 
citar, però que tenim ben presents 
en la història recent de l’Església-; 
igualment com moltes altres 

qüestions sobre el sentit de la vida, 
la mort, la dimensió personal,... cal 
tornar a posar en valor aquestes 
qüestions i llavors trobarem 
maneres de viure la unitat de la fe 
com a cristians des d’una 

perspectiva nova. 
 

Per molta gent el fet religiós es viu 
d’una manera superficial, i això fa 
que no millori la seva vida, ans al 
contrari la reprimeix; si la fe deriva 
en dogmatisme excloent, en 

ideologia o fanatisme fa que la fe i 
la unitat es vegi com a quelcom que 
empobreix les relacions i la vida de 
les persones. Pel contrari quan ens 
deixem guiar per l’Esperit de Jesús 
-del seu amor, misericòrdia, perdó- 

que ens trenca fronteres, 
egoismes, ens dona esperança i 
ens fa viure la vida amb un sentit 
ple de realització personal i 
d’equilibri emocional madur. 
 

Viure la fe demana per damunt de 
tot fer experiència personal de 
Crist, conèixer la seva Paraula, i 
deixar-nos-en impregnar, només 
aquell coneix estima, i estimar és 
adherir-ho al seu estil de vida que 

ens proposa. És anar a l’essencial 
de la seva proposta,  i viure 
l’autenticitat de manera més 
comunitària, en petit grup que ens 
anima i ens recolza mútuament la 
fe i la vida de cadascú. La fe –i la 

unitat com a Esglésies cristianes-  
no la podem viure en la intempèrie 
d’un món materialista, hedonista i 
superficial en que vivim, hem de 
poder trobar moments de silenci 
personal, d’una mirada més 

humana i tendre; amb coratge i 
amor per albirar noves maneres de 
fer present la proposta de vida de 
Jesús. Tenir fe és per damunt de 
tot portar llum enmig de les 
tenebres del nostre món, i creure 

que la llum és possible. 
 

 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 22 de gener de 2023. 
 


