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DURANT LA SETMANA DEL 27  DE JUNY AL 
3 DE JULIOL, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 27:   dif. fam. Roig-Dáiz Dimarts, 28: 
Ferran Bonet Foix. Dimecres,  29: Josep i 
Montserrat; Pere Lladó Besalú; Pere Lladó 
Pastells Dijous, 30: Segunda Méndez Pérez 
Divendres, 1: Joaquim Sastre Dissabte, 2: en 
acció de gràcies a sant Josep Diumenge, 3: dif. 
fam. Bordas; Víctor Capella. 
 
DURANT LA SETMANA DEL  27 DE JUNY AL 
3 DE JULIOL, PREGAREM A SANT PAU: 
 

Diumenge, 3: Segunda Méndez Pérez. 

 

PARRÒQUIA DE SANT PAU 
 
DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST NO 
HI HAURÀ LA MISSA VESPERTINA ELS 
DISSABTE A LES 8 DEL VESPRE! 

 
CAMPANYA DE CORPUS PER CARITAS 
 
En les col·lectes per Càritas de la setmana 
passada ens van recollir a sant Josep 
2.422,64€; a sant Pau 226,13€ i a Vila-roja 
48,00€. Moltes gràcies per la vostra 
generosa col·laboració 

 

Senyor, feu que la meva fe sigui pura, 
sense reserves, 
que penetri en el meu pensament, 
en la meva manera de jutjar les coses 
divines i humanes. 
Senyor, feu que la meva fe sigui lliure; 
és a dir, que compti amb el concurs personal 
de la meva elecció, 
que accepti les renúncies i els riscos 
que ella comporta, 
que manifesti l’essència última 
de la meva personalitat: 
crec en Vós, Senyor. 
Senyor, feu que la meva fe sigui certa: 
certa en la congruència exterior de les proves 
i en el testimoni interior de l’Esperit Sant, 
segura de la seva llum confirmant, 
del seu final pacificador, 
de la seva connaturalitat assossegadora. 
Senyor, feu que la meva fe sigui forta, 
que no temi la contrarietat dels problemes 
que omplen l’experiència de la nostra vida crepuscular; 
que no l’espanti l’adversitat dels qui la discuteixen, 
la combaten, la rebutgen o la neguen; 
que es fortifiqui en la prova íntima de la vostra veritat, 
s’entreni en l’esforç de la crítica, 
es consolidi en l’afirmació permanent, 
capaç de superar les dificultats dialèctiques i 
espirituals 
en què es consumeix la nostra existència temporal. 
Senyor, feu que la meva fe sigui gojosa, 
que pacifiqui i alegri el meu esperit 
i el disposi a l’oració amb Déu 
i a la conversa amb els homes, talment, 
que transcendeixi en la conversa sagrada o profana 
la sort original de la seva benaventurada possessió. 
Senyor, feu que la meva fe sigui activa, 
que presti a la caritat les raons de la seva 
expansió moral, 
de manera que sigui autèntica amistat amb vós 
i sigui vostra en les obres, en els patiments, 
en l’espera de la revelació final; 
que sigui una recerca contínua, 
un permanent testimoni 
i una indefectible esperança. 
Senyor, feu que la meva fe sigui humil, 
que no pretengui fonamentar-se en l’experiència 
del meu pensament, del meu sentiment, 
que es rendeixi al testimoni de l’Esperit Sant 
i no compti amb cap altra garantia millor 
que la docilitat a l’autoritat del magisteri 
de la santa Església. Amén. 
                Sant PAU VI. Audiència general.1968. 
 



El Regne de Déu... 
 
Al llarg del segles la nostra tradició 
eclesial ha fet present el sentit del 
Regne de Déu de moltes maneres, 
però avui crec que la millor manera 
d’entendre i viure aquesta afirmació 
cabdal de l’anunci de Jesús és el del 
principi de l’Esperança. La font de 
tota la nostra esperança com a 
cristiana parteix sempre de la 
dimensió de la resurrecció de Jesús. 
Un Déu crucificat, sofrent i solidari 
amb la història de la humanitat ens 
dona vida! Déu entra en aquesta 
història per a transformar-la, per 
alliberar-la, per donar-li una nova 
dimensió, i aquesta és l’Esperança 
del cristià. 
 
El Regne de Déu és sempre una acció 
de moviment constant per fer 
germinar una nova realitat, que 
parteix de la justícia, la llibertat i la 
veritat. Paraules aquestes que en la 
nostra societat occidental han caigut 
en un calaix de dolc d’oblit, o a voltes 
en la  manipulació mediàtica; i que 
per nosaltres cristians són l’eix de 
l’estructura del Regne que Jesús 
anuncia i fa present en la seva vida.  
 
I per entendre aquest Regne ens cal 
l’esperança, què és qui no ens deixa 
caure en el desànim o en la 
vanaglòria humana, pels èxits o 
fracassos de les nostres accions. El 
Regne és viu, present i actuant en 
tots i cadascun dels esdeveniments 
que hom anuncia la mort i 
resurrecció de Jesús, però alhora és 
testimoni de la misericòrdia de Déu 
que acompanya i dona sentit a la 
vida de cada persona en el camí de la 
vida en aquesta humanitat. 
 
 

 
 
Aquesta acció del Regne en la vida de 
cadascú, només troba el seu pel 
sentit, des de la dimensió d’una 
esperança que roman per sempre, i 
estimant a tothom. Com bé ens 
recorda el salmista:   
      “Tenim posada l'esperança 

en el Senyor, 
 auxili nostre i escut 

que ens protegeix. 
 És l'alegria del nostre cor 
 i confiem en el seu sant nom 
 Que el teu amor, 

Senyor, no ens deixi mai; 
 aquesta és l'esperança 

que posem en tu!” 

          (Sl 33, 20-22) 
 
 
Els petits gestos de la vida es 
converteixen en l’expressió del Regne 
de Déu que hom viu i fa present. En 
la pregària, en la relació amb els 
altres, en la disponibilitat generosa, 
en el servei, en la partició de la vida 
de la comunitat de l’Església, en mil 
i una maneres d’acostar-nos a la vida 
i la realitat de les persones... El 
Regne és un petit gra de mostassa 
que va germinant en la mesura que 
nosaltres anem creixent contemplant 
la veritat de l’amor de Déu en la vida 
de cadascú, i en fem un gest agraït; 
sentint-nos cridats a fer present la 
justícia com a servei als altres, 
acompanyant i sentir-nos 
acompanyats; i trobant en la llibertat 
el camí de realització personal que 
Déu ens va mostrant per ser 
persones de passió i entusiastes del 
seu projecte de Regne! 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 26 de juny de 2022. 


