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DURANT LA SETMANA DEL  28 DE 
SETEMBRE AL 4 D'0CTUBRE, PREGAREM 
A SANT JOSEP: 
Dilluns, 28: per la parròquia. Dimarts, 29: 
Anna Maria Rich Palmada; Jaume Fàbrega 
Dalmau. Dimecres,  30: dif. fam. Gay-
Seriñana. Dijous, 1: en acció de gràcies. 
Divendres, 2: Dalmau de Ciurana; Joaquim 
Sastre. Dissabte, 3: dif. fam. Turon-Puig; 
Víctor Capella Coll; Montserrat Bofill Mitjà i 
Narcís Mas Martí; Josep Serra. Diumenge, 4: 
dif. fam. Bordas; Joaquim Manzanares; Mn. 
Lluís Mitjà. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 28 DE 
SETEMBRE AL 4 D'OCTUBRE, PREGAREM 
A SANT PAU: 
Dissabte 3: M. Teresa Mas. 
Diumenge, 4:  Carolina Cros. 
 

Recordem que a la parròquia de sant 
Josep, cada primer diumenge de mes les 
col·lectes de totes les misses seran 
destinades a pagar les obres de la reforma 
del presbiteri i la capella.  
 
Agrairem donatius per aquesta finalitat! 

 

 

En la vida tots hem de tenir un propòsit, 

però no per un aplaudiment d'un instant. 

Hem de viure per inspirar bones accions, 

no per impressionar la gent! 

ORACIÓ DEL PARENOSTRE 

REALITZADA PER DÉU PER A TU 

 

Fill meu que estàs en la Terra, 

preocupat, confós, desorientat, 

solitari, trist, angoixat... 

Jo conec perfectament el teu nom, 

i el pronuncio beneint-lo perquè t'estimo. 

 

No!... No estàs sol, perquè jo visc en tu; 

junts construirem aquest Regne, 

del que tu ets el meu hereu. 

Desitjo que sempre facis la meva voluntat, 

perquè la meva voluntat és que tu siguis feliç. 

 

Has de saber que comptes sempre amb mi 

perquè mai no t'abandonaré 

i que tindràs el pa per avui. 

No et preocupis. 

Només et demano que sempre  

el comparteixis 

amb el teu proïsme... amb els teus germans. 

 

Has de saber que sempre perdono  

totes les teves ofenses,  

abans fins i tot que les posis en pràctica, 

encara que jo sàpiga que les faràs 

per això et demano que facis tu 

el mateix amb els que t'ofenguin. 

 

Voldria que mai no caiguessis en la temptació 

per això, agafa't fort a la meva mà 

i sempre aferra't a mi 

i jo et lliuraré del mal. 

 

Recorda i mai no oblidis que T'ESTIMO 

des del començament dels teus dies 

i T'ESTIMARÉ fins la fi dels mateixos... 

 

JO T'ESTIMARÉ SEMPRE 

PERQUÈ SÓC EL TEU PARE! 

JO SÓC L'AMOR I LA PAU! 

 

Amen 
 

INSTAGRAM A LA PARRÒQUIA DE SANT 

JOSEP 
 

S'ha obert una pagina d'Instagram per seguir i 

donar a conèixer les activitats i serveis de la 

parròquia de sant Josep. és santjosepgirona. Podeu 

seguir-nos i adherir-vos-hi!!! 
 



“VISQUEM AMB ENTUSIASME!!!” 
  

Aquest és el lema de la parròquia per 
aquest curs 2020-2021. Enmig del 
temporal de la pandèmia pel Covid-19, 
creiem que -com a comunitat 
cristiana- cal mirar la vida i la situació 
present amb els ulls de l'esperança; 
traient-ne el to positiu en tot moment 
de la situació present, malgrat les 
dificultats de com viure aquesta  "nova 
normalitat", la crisi econòmica amb la 
precarietat laboral de moltes persones 
i la incertesa d'un futur poc clar i 
sempre "provisional"!  
 

Cal poder ser llum enmig de moltes 
foscors, que com a negres nuvolades 
de finals d'estiu ens envolten per tot 
arreu; per poder il·luminar -encara 
que només sigui tènuement- el camí a 
seguir en aquests moments de la 
nostra història. El nostre repte no és 
altre que el ser persones que viuen la 

solidaritat -partir i compartir la vida i 
el que tenim amb tothom que ho 
necessiti-, i posant en tot moment la 
nostra confiança només en Déu, que 
és el Senyor de la nostra vida, qui la 
guia i la porta a  bon port, malgrat els 
temporals i les llevantades, i tants 
altres entrebancs que ens surten en el 
viatge. 
 

Com a cristians la realitat present no 
ens pot deixar indiferents al dolor i al 
patiment de tanta gent, perquè 
aquesta indiferència porta a la por, 
que és sempre excloent i mata; però 
alhora cal albirar l'esperança que ens 
mou a no deixar-nos abatre per la por 
i el desencís d'aquests moments. "la 

vostra alegria ningú no us la 
prendrà", ens diu Jesús en l'evangeli 
segons sant Joan, perquè neix d'un 
cor que estima i viu la vida 
intensament!  
 

Aquest és el text en el qual ens 
fonamentarem per fer el nostre treball 
i reflexió comunitari durant aquest 
curs:             

CONTE  EL COCOTER  I  EL SIMI 
          

Hi havia un passeig amb tota mena  de 
plantes  i molts arbres esplendorosos. Era 
un indret  molt bonic i força concorregut. 
Entre les variades palmeres, uns cocoters 
ufanosos. En Jan i la Lisa, uns avis que s'hi 
passejaven sovint,  solien reposar de la 
caminada en un banc enfront dels cocoters, 
així gaudien  de les cabrioles que hi feien 
uns quants simis. 
 

El dia en què els cocoters lluïen els seus 
fruits ben assaonats, un mico petit i trapella 
va llençar un  coco a un home que passava. 
Aquest es va enfurismar i començà a 
amenaçar amb paraules i gesticulacions al 
mico, que no va fugir i va tornar a fer 
punteria  amb un altre coco. El  nou 
destinatari era un home fort que va agafar el 
coco del terra  i va voler fer diana al  mico 
que, molt àgil, es va escapolir. El  petit 
mico es divertia molt i de tant en tant repetia 
el joc. I fora de les persones que no li feien 
cas i d'alguna que reaccionava  i s'enfadava, 
els avis gairebé ho trobaven  normal. 
 

Un dia van observar que uns joves portaven 
una motxilla i recollien  els cocos que tothom 
menyspreava. Intrigats s'hi van apropar per 
saber la raó del que feien. 
 

Una tarda tot passejant - van respondre- en 
vam recollir uns quants  encuriosits,  i hem 
descobert  que són molt útils. Sí que són 
molt forts i peluts, però un cop oberts son 
molt generosos. Contenen un líquid que 
calma la set, una polpa blanca que és bona i 
alimenta i una closca que es pot treballar 
com la fusta, en pots fer atuells, botons, 
joguines .... només cal imaginació. 
 

En Jan i la Lisa ho van explicar als seus 
néts, i junts van rumiar què en podien 
aprendre de l'actitud dels joves, a part 
d'explicar als vilatans els beneficis dels 
cocos. Van coincidir que en totes les coses 
que semblen dolentes i inútils o en les 
situacions adverses hem de cercar-hi la part 
bona, útil i positiva. 
 

Aquella descoberta es va escampar i la gent 
d'aquell llogaret es va proveir de cocos; i al 
petit mico se li va acabar el joc. Trapella 
com era ves a saber si en va trobar un altre. 


