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DURANT LA SETMANA DEL  28 DE JUNY 
AL 5 DE JULIOL, PREGAREM A SANT 
JOSEP: 
Dilluns, 29: Jaume Fàbrega Dalmau. Dimarts, 
30: dif. fam. Gay-Seriñana. Dimecres,  1: 
intenció particular. Dijous, 2: en acció de 
gràcies. Divendres, 3: Dalmau de Ciurana; 
Joaquim Sastre; Víctor Capella Coll. Dissabte, 
4: per la parròquia.   Diumenge, 5: dif. fam. 
Bordas; dif. fam. Fulcarà-Torroella; Mn. Lluís 
Mitjà. 
 

DURANT LA SETMANA DEL 28 DE JUNY AL 
5 DE JULIOL, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Diumenge, 5:  Joan Turbau (2on. aniversari). 
 

PARRÒQUIA DE SANT PAU 

DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 

NO HI HAURÀ LA MISSA VESPERTINA DEL 

DISSABTE A LES 20H.  

 
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. També s'accepten 
donatius per aquesta finalitat. Moltes gràcies. 
 

Es volen casar... 
 
L'ANDREU VELLAYOS VALLMAJOR, de la 
parròquia de sant Josep de Girona, amb la 
VICTORIA RIBARY DOMINGO, de santa 
Coloma de Farners. 

PREGÀRIA PER AL TEMPS D’ESTIU 

 

Gràcies, Senyor, per l’estiu,  

època de collita,  

que ens demostra que aquell que s’esforça amb fe  

i constància sempre obté bons fruits.  

 

Recorda’ns però, que nosaltres  

només som administradors  

i que els dons rebuts  

també han de beneficiar els altres.  

 

Fes que no ens enfonsem pels fracassos  

que hàgim pogut tenir,  

que sapiguem considerar-los únicament com allò  

que són: oportunitats de creixement.  

 

Dona’ns impuls per seguir lluitant  

per tal que els dons  

que ens has donat no restin estèrils.  

 

Fes, Senyor, que sapiguem dedicar temps  

a la nostra parella i als nostres fills:  

que no desaprofitem l’ocasió  

per parlar-hi més, per fer coses junts,  

per estimar-nos més sincerament.  

 

Que sapiguem també augmentar  

la nostra cultura, fer noves amistats  

i que no oblidem aquelles persones  

que ens necessiten.  

 

Fes, Senyor, que sapiguem aprofitar l’estiu  

per “carregar bateries”  

i així poder començar el nou curs  

amb més il·lusió i renovada esperança.  

 

Ajuda’ns a mantenir el propòsit de seguir “sembrant” 

bondat i estimació  

al nostre entorn,  

fermament convençuts que, tard o d’hora, aquesta 

sembra dona fruit.  

 

Eixampla, Senyor, els nostres horitzons:  

no permetis que ens conformem  

amb la nostra mediocritat,  

fes-nos ben conscients que hem nascut  

per a “coses grans”.  

 

Finalment, et demanem que sapiguem descobrir-te 

present en la nostra vida,  

sempre ajudant-nos,  

sempre estimant-nos.  

Gràcies Senyor! 

P. Lluís Armengol i Bernils SJ. 

 

Donatius pel manteniment de la parròquia. 
Podeu fer un ingrés on-line al compte de la 
parròquia. Si especifiqueu el nom i DNI se us 
aplicarà la corresponent desgravació fiscal. 
Moltes gràcies!! 
 
Sant Josep: 
ES35 2100 1660 3702 0000 0526 
 

Sant Pau: 
ES97 2100 0270 4402 0005 9158 

 



 
Som acollits... 

 
Des del baptisme, i per la fe en 
Jesús, els cristians som acollits en 
l'Església. És la casa gran on 

cadascú s'hi ha de trobar bé, en 
llibertat i diversitats de carismes i 
maneres de fer i de ser, i alhora 
sentir que en forma part actuant de 
la comunitat cristiana. Però això 
malauradament sovint no passa de 
ser una bonica afirmació que diem; 
però ara més que mai crec que 
aquesta hauria de poder ser una 
situació ben real i compartida per 
molts. L'acolliment és un dels trets 
distintiu de l'Església, i més en 
aquests temps que tanta gent viu la 
fe en l' intempèrie...   
 
Demà celebrem la festa de Pere i 

Pau, ambdós puntals i figures 
essencials de la primitiva Església. 
Ambdós ben diferents, però units 
per un mateix ideal: anunciar i viure 
de la fe en el Crist ressuscitat! La 
seva vida està marcada per molts 
esdeveniments que els van 
impregnar profundament de vida i 
de fe. No podem entendre l'Església 
del començament sense aquests dos 
rostres que van anar configurant 
l'Església que avui som... Amb 
dubtes i coratge, pors i gosadia, 
recels i entusiasme, caigudes i 
confiança, fort personalisme i 
història de Déu, desencís i Esperit 
Sant... tot això i més es barreja en 
la tasca d'ambdós, per camins a 
voltes ben diferents -i en algun 
moment fins i tot ben oposats!- van 
fer germinar la llavor de l'Evangeli 
de Jesús, perquè el van acollir en el 
seu cor, i van ajudar que altres 
també l'acollissin.    
 

 
" Tot té el seu moment, sota el cel 

hi ha un temps per a cada cosa." 
(Coh. 3,1), ens recorda aquest text 
del cohèlet, i avui  més que mai és el 
temps de l'acolliment. Sense aquest 

acolliment no podem amarar-nos de 
l'amor de Déu, i que traspuï en la 
nostra vida. Certament que els 
temps que vivim són difícils, 
complexos i canviants; però si no 
sabem acollir  Déu en la nostra 
pròpia existència, si no ens acollim 
de veritat entre nosaltres, i no fem 
tot el possible per acollir  tothom 
que cerqui la vida que Déu ens 
dona, no podem viure del signe de 
l'acolliment que l'Església proposa... 
 
Acollir és molt més que una 
paraula, és una actitud vital que 
implica tots els nostres sentits. És el 

tracte de respecte i d'igualtat envers 
tota persona, en dignitat i valor per 
la seva existència humana, sense fer 
distincions, sense prejudicis ni 
recels, sense sentir-nos superiors ni 
millors que altres. Som acollits quan 
som estimats, ja ho deia sant Agustí  
una colla de segles enrere " estima i 

fes el que vulguis"! Aquí rau el 
quid de l'acolliment: estimar  l'altre. 
Jesús en l'evangeli ens ho recorda 
quan diu:"Feu als altres tot allò 

que voleu que ells us facin; 

aquest és el resum de la Llei i els 

Profetes." (Mt 7,12). L'altre -el 
diferent, el divers- és sempre la 
mesura de l'acolliment, la mesura 
d'estimar. 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 28 de juny de 2020. 
 
 


