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DURANT LA SETMANA DEL 24 DE 
FEBRER  A L'1 DE MARÇ PREGAREM A 
SANT JOSEP: 
Dilluns, 24: per la parròquia. Dimarts, 25: en 
acció de gràcies. Dimecres,  26: intenció 
particular. Dijous, 27: a sant Josep. 
Divendres, 28: Dalmau de Ciurana; Joaquim 
Sastre. Dissabte, 29: dif. fam. Gay-Seriñana.  
Diumenge, 1: dif. fam. Bordas; dif. fam. 
Sabater-Aulet; Mn. Lluís Mitjà. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 24 DE 
FEBRER  A L'1 DE MARÇ PREGAREM A 
SANT PAU: 
Dissabte, 29: per la parròquia. 
Diumenge, 21:  en acció de gràcies. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 24 DE 
FEBRER  A L 1 DE MARÇ PREGAREM A 
SANTA MARIA DE VISTA ALEGRE: 
Dilluns, 24: intenció particular. Dimarts, 25: 
Carolina Cros. Dimecres, 26: Maria Sañas 
Costa. Dijous, 27: Anna Maria Sidera. 
Divendres, 28: per la parròquia. Dissabte, 
29: intenció particular. 
 

IMPOSICIÓ DE LES CENDRES,  
dimecres 26 de febrer. 
 
a santa Maria de Vista Alegre,  
a les 11 del matí. 
 
a sant Josep, a les 7,30 del vespre 

 
 

Temps de Quaresma 2020... 
El  proper  dissabte  dia  29  de  Febrer,  és  la 
primera  setmana  de  quaresma,  que  ens 
prepara per la festa de la Pasqua, i per tant 
tenim missa  familiar  a  les  7  de  la  tarda  a 
sant  Josep;  i el diumenge dia 1 de Març a 
les 11 del matí a sant Pau. Tot seguit de la 
missa, tal com es va comentar en la reunió 
de  pares  d'inici  de  curs  de  catequesi, 
tindrem  una  xerrada‐col∙loqui  d'una mitja 
hora  de  durada  sobre  l'educació  i 
transmissió de valors als fills,  a càrrec dels 
membres  de  la  Delegació  de  Pastoral 
familiar del Bisbat.  

 

Una manta de retalls... 
Per tal de poder anar confeccionant la 
nostra manta de retalls -que ja vam 
fer per l'Advent- necessitem la vostra 
col·laboració, per anar escrivint els 
missatges cada setmana de quaresma, 
i que confeccionant una manta sortirà 
del ciri pasqual, i anirà baixant... 
Gràcies per la vostra disponibilitat!  

 

Calendari de quaresma 2020... 
 
Al costat del full parroquial trobareu 
el calendari de quaresma d'aquest 
any. Es una bona eina per anar fent 
camí cap a la Pasqua! El donatiu és 
de 3,--€ Gràcies! 
 
 
Recordem que a la parròquia de sant 
Josep, cada primer diumenge de mes les 
colꞏlectes de totes les misses seran 
destinades a pagar les obres de la 
reforma del presbiteri i la capella. També 
s'accepten donatius per aquesta finalitat. 
Moltes gràcies. 
 
 
 



L'ametller floreix... 
 
En acabar aquest mes de febrer, i 
encara en temps d'hivern, l'ametller 
ja floreix... és tot un símbol de la 
nova brotada de la terra; és un bri 
d'esperança perquè arribi la 
primavera -amb les seves 
variacions i oscil·lacions, i més en 
aquests moments de "canvi 
climàtic"!- ; és l'alegria de fer néixer 
la vida en aquest precís instant, 
que colgada pel fred de l'hivern 
se'ns dóna com a nova oportunitat 
per ser. Ni la mort ni les absències 
ens podran prendre aquesta alegria 
d'un ametller florint! És tot un 
espectacle de la creació que any 
rere any gaudim, encara que 
fugaçment! És el pas de la mort a 
la vida!  
 
El nostre món pateix una greu crisi 
ecosocial, i al mateix temps un 
canvi de d'època i de paradigma 
d'un nou ordre que neix, però que 
encara es clarifica poc amb tota la 
seva força i dimensió. Tot això ve 
de lluny certament, però ara ha 
esclatat  amb molta força, 
especialment en aquest context on 
la natura és malmesa per una 
producció sense mesura; i també 
perquè hi ha una sensació de 
fracàs i de frustració pel demà, que 
no es veu cap  on ens porta 
aquesta societat de consum 
immediat; els estats han estat 
trasbalsats en els seus fonaments 
de les relacions polítiques, ja que 
molt sovint els partits i les 
institucions no acaben de resoldre 
els problemes reals de la gent, i és 
on la manipulació, les notícies 
falses -mitges veritats interessades- 
el fonamentalisme i els populismes 
acampen de ple.  

Aquest escenari apocalíptic no ens 
ha de fer perdre de vista la veritat 
de la vida humana: ser persones 
que estimen i se senten estimades, 
aquest és el fonament de tota vida, 
de tota dimensió humana i social. 
Per poder fer front a tota aquesta 
allau de situacions que ens 
deshumanitza, ens cal ara més que 
mai la conversió sincera de cor, 
tant personal com col·lectiva.  
 
Dimecres comença la quaresma, i 
encara que no estigui gaire de 
moda ens hem de convertir! 
Conversió de conductes i 
mentalitats cap a la sostenibilitat; i 
no només medioambiental, sinó 
sobretot dels nostres esquemes 
mentals i dels nostre prejudicis que 
tenim tant arrelats endins, que tant 
ens limiten, ens obstrueixen els 
sentits i les emocions, per poder 
copsar com cal tota la realitat de 
vida que Déu ens mostra al nostre 
voltant.   
 
La conversió cap a Déu no és mai 
un tornar al passat -com alguns 
grups postulen- sinó un albirar el 
futur des d'una altra perspectiva -
incerta i oberta alhora- del canvi de 
models, d'estructures i de relacions 
personals, que es fonamentin des 
de la igualtat, el respecte mutu i la 
dignitat de tota persona. La fe hi té 
quelcom a dir en tot aquest 
moviment de conversió; perquè la fe 
és un fiar-se d'una Paraula que 
dóna sentit i vida a una manera de 
ser i d'anar pel món, la manera de 
Jesús. És la conversió de 
l'Esperança, la conversió autèntica 
cap a Déu! 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 23 de febrer de 2020. 


