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DURANT LA SETMANA DEL 4 DE 
DESEMBRE AL 10 DE GENER, 
PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 4: dif. de la parròquia. 
Dimarts, 5: dif. fam. Fulcarà-Torroella. 
Dimecres,  6: Segunda Méndez Pérez. 
Dijous, 7: en acció de gràcies. 
Divendres, 8: Dalmau de Ciurana. 
Dissabte,9: intenció particular. 
Diumenge, 10: dif. fam. Bordas; Josep 
Isern; dif. fam. Gusiñer-Mir.  
 
DURANT LA SETMANA DEL 4 DE 
DESEMBRE AL 10 DE GENER, 
PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dimecres 6: Segunda Méndez Pérez. 
Dissabte, 9: Catalina Fabra Sala. 
Diumenge, 10: Carolina Cros   

 

MISSES FESTA DE L'EPIFANIA 
 

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP 
Dimarts 5, anticipada a les 7 de la 
tarda. 
Dimecres 6, missa a les 10 i 12 del 
matí, i a les 7 de la tarda. 

 
PARRÒQUIA DE SANT PAU 

Dimecres 6, missa a les 11 del matí. 

PREGÀRIA DE CAP D'ANY 
 
Jesús, germà, amic. 
Comencem un nou any. Gràcies. 
Gràcies per tot el que he viscut 
en l'any que acabem, 
malgrat la situació del Covid-19, 
de foscors i dolors per molts, 
i gràcies per tot el que viuré 
en l'any que comença. 
 
Gràcies per la gent que tinc a prop, 
gràcies per les coses noves 
que apareixen a la vida, 
gràcies també pels problemes  
i les tristeses de molts, 
perquè els puc viure amb Vós. 
 
I us demano que tots els bons desigs 
que tots tenim i diem  
de cara al nou any, 
sapiguem fer-los realitat. 
Sobretot, que sapiguem fer realitat 
tot allò que serveixi 
perquè hi hagi més felicitat  
per a tothom, 
coneguts i desconeguts. 
 
Jesús, germà, amic, 
que el vostre amor ompli  
el món sencer de pau i fraternitat. 
 
   Pep Salvà. 

 

En començar aquest 2021... 
 

Lloeu el Senyor, vosaltres, tots els pobles, 
glorifiqueu-lo, totes les nacions!  
És immens el seu amor per nosaltres,  
la fidelitat del Senyor durarà sempre. 
Al·leluia. Al·leluia! 
 

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! 



Uns propòsits d'any nou... 
 
Massa sovint tenint la temptació de 
l'exclusivisme, que és sempre una 
barrera ideològica a tota forma de 
religió. La religió és més que un pur 
sentiment espiritual, és el 
compromís responsable i 
respectuós envers la vida, i en 
especial la vida dels altres! Com bé 
diu el papa Francesc " Això 
implica l'hàbit de reconèixer a 
l'altre el dret de ser ell mateix i 
de ser diferent" (FF 218). Aquest 

podria ser un bon propòsit per 
aquest any! Cal que ho demanem 
als reis! 
 
En aquesta societat post-
secularitzada (segons la 
denominació de certs autors 
actuals...) el fet religió es 
qüestionat en molts àmbits de la 
societat. Per això ara és del tot 
necessari la integració i la 
col·laboració entre els sistemes 
socials i la religió, sense que ningú 
perdi el seu fonament, sinó amb 
esperit de diàleg i trobar consens, 
ponts d'entesa. En aquests 
moments la religió -institucional- 
ha de poder abandonar moltes de 
les formes exclusives i excloents (el 
nosaltres, els bons...), i poder així 
assumir una forma més inclusiva, 
on tothom hi trobi el seu espai 
personal, la seva identitat; Déu ha 
vingut per a tots, no només per un 
grup!   Per tal de poder  treballar 
pel bé comú d'aquesta humanitat, 
promovent sempre la seva dignitat, 
el seu respecte i la seva 
consideració de persona amb drets 
i deures. Hem de procurar ser una 
Església oberta, fraterna i 
acollidora. Un bon propòsit! 

Aquesta pandèmia ens ha recordat 
que vivim en una "societat 
cansada", una "societat d'estres 
crònic", on tot es valora en funció 
de l'economia i de la productivitat, 
de la utilitat immediata; i el Covid-
19 ara ens ha recordat la nostra 
vulnerabilitat, la nostra feblesa 
humana, les nostres incoherències 
personals i socials, i que no som 
amos de gaires res... Déu és fa 
persona, i assumeix aquesta 
humanitat per recordar-nos el valor 
de la vida i la dignitat de tota 
persona. Un altre propòsit! 
 
L'aïllament i la soledat que molta 
gent ha patit durant tot aquest 
temps, ens ha mostrat també la 
cara de la nostra insolidaritat - 
malgrat molts gestos de suports i 
compromís que hem vist, i fins i tot 
n'hem realitzar molts de nosaltres- 
envers moltes persones que han 
mort soles, que han estat aïllades 
dels seus entorn; i al mateix temps 
algunes què per por o per protegir-
los desmesuradament els hem 
obligat a un tancament quasi 
forçós. Que no hem valorat com cal 
la feina dels professionals sanitaris, 
ans a voltes ens hem queixat de no 
ser atesos amb la rapidesa 
esperada. Cal tenir cura de les 
persones, de la seva atenció, però 
també respectant la llibertat i 
autonomia pròpia. Protecció si, 
però por no! Un altre propòsit per 
aquest 2021! 
 
I ara venen els reis... que ens 
portin tot allò que desitgem, per fer 
possible la vida de tots ens aquest 
món! 
 
  Jordi Reixach i Masachs 
  Girona, 3 de gener de 2021 


