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DURANT LA SETMANA DEL 31 DE GENER AL 
6 DE FEBRER, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 31: a sant Josep. Dimarts, 1: en acció de 
gràcies. Dimecres,  2: M. Teresa Mas. Dijous, 3: 
Victor Capella; Segunda Méndez Pérez.  
Divendres, 4: Joaquim Sastre. Dissabte, 5:  dif. 
fam. Fulcarà-Torroella; dif. fam. Mozo-Franch. 
Diumenge, 6: dif. fam. Quintanas: dif. M. Teresa 
Fanals Homs; fam. Marín-Lopez. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 31 DE GENER  AL 
6 DE FEBRER, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte 5: en acció de gràcies. 
Diumenge, 6: Rosendo Anglada Parra (1a. 
Aniversari) Segunda Méndez Pérez. 

 

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! 

 
Es volen casar: 
Miquel Arxer Fàbrega, de la parròquia de sant 
Josep, amb la Marta Boguña Nieto de 
Barcelona.  
En Josep Lladó Sala, de Banyoles amb la 
Mireia Teixidor Molina, de la parròquia de sant 
Josep. 
 
 
 

DIMECRES 2 DE FEBRER 
FESTA DE LA CANDELERA 
CONDUÏU-NOS A LA CLAROR DE LA FE 
 

Oh Déu, vós que heu enviat al món Jesucrist, 
la llum que il·lumina tots els homes: 
conduïu-nos a la claror de la fe; 
feu resplendir en els nostres cors  
la llum de la vostra gràcia, 
perquè no caminem en la tenebra del mal, 
ni fixem els ulls en ningú més que en Ell, 
el vostre Fill i Senyor nostre, Jesucrist, 
que amb vós viu i regna  
en la unitat de l'Esperit Sant, 
Déu pels segles dels segles. Amén. 

 
ESTADÍSTIQUES 2021 
 

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP 

Baptismes                              10 

Comunions                  36 

Professió de fe                                8 

Matrimonis: 

   Expedients             

   Matrimonials tramitats                  11 

   Matrimonis celebrats parròquia     2 

Exèquies: 

   A la parròquia                                36 

   Tanatori                                         72 
 

PARRÒQUIA DE SANT PAU 

Baptismes                        9 

Comunions                   45 

Matrimonis: 

   Expedients             

   Matrimonials tramitats                    4 

   Matrimonis celebrats parròquia      1 

Exèquies: 

   A la parròquia                                 2 

   Tanatori                                         26 
 

PARRÒQUIA DE PALOL D’ONYAR-VILA ROJA 

Baptismes                                10 

Comunions                   --- 

Matrimonis: 

   Expedients             

   Matrimonials tramitats                    4 

   Matrimonis celebrats parròquia      1 

Exèquies: 

   A la parròquia                                  7 

   Tanatori                                            --- 
 



Caminar segons l’Esperit 

 

“Si vivim gràcies a l'Esperit, 

comportem-nos d'acord amb 

l'Esperit!” (Ga.5,25) Aquesta frase 

de sant Pau ens indica que hem de 

viure segons un determinat estil de 

vida. Ens hem de deixar guiar per 

l’Esperit, però per l’Esperit d’Amor i 

Misericòrdia de Déu!  

 

Caminar segons l’Esperit indica 

sempre un moviment, una acció, no 

restar quiets! El moviment és 

sempre vida. Caminar seguint 

l’Esperit és fer un camí llarg, 

tortuós pels viaranys de la nostra 

existència humana, i a voltes ens 

demana esforç i coratge. No podem 

aturar-nos a la primera dificultat 

d’aquest caminar en la nostra vida 

de cristians,  quan ens deixem guiar 

per l’Esperit, perquè malgrat els 

entrebancs, les desil·lusions i les 

pors sabem que és Déu qui ens 

acompanya, qui ens dona força i 

ens empeny a anar endavant. És el 

sentit positiu de la vida. Aquest és 

l’estil de viure del cristià que ens fa 

vèncer els impulsos negatius, 

l’egoisme i les covardies quan ens 

deixem guiar per l’Esperit de Déu. 

 

En aquest temps -encara en 

pandèmia del covid-19-    no podem 

caure en el desànim, en el 

pessimisme i en la depressió, 

davant les dificultats, les incerteses 

del moment present i el no veure 

clar el camí a seguir... Déu resta en 

silenci en molts moments, i sovint 

això ens aclapara, ens fa por i ens 

deixa desorientats!  

Malgrat les nostres limitacions, 

febleses i equivocacions, caminar 

segons l’Esperit ens fa ser homes i 

dones lliures, amb responsabilitat i 

consciència del camí a seguir. 

Sentim el desànim, la feblesa del 

moment present i el pes feixuc de la 

nostra història personal, però 

caminem, avancem amb la força i 

confiança que Déu ens  acompanya!  

No podem  deixar de fer el bé, com 

ens diu sant Pau “No ens cansem 

de fer el bé; perquè, si no 

defallim, quan arribi el temps 

recollirem. Així, doncs, ara que 

hi som a temps, fem el bé a 

tothom” (Ga.6, 9-10a). Es tracta de 

voler el bé als altres, i fer-ho present 

en les coses concretes de la vida. 

Això no és fàcil. Voler el bé és 

acceptar els altres tal com son; en 

les seves diferències; en la diversitat 

d’opinions (que sovint son 

contràries a les meves!); en les 

diferents maneres d’entendre la 

vida;  en la divergència de criteris i 

valors per afrontar els problemes; 

en la pluralitat d’opcions personals.  

 

La proposta de Jesús és voler el bé i 

la vida per a tothom, no imposant 

sinó proposant camins d’amor, de 

llibertat i d’entesa. Aquests són els 

camins de l’Esperit. Aquell que es 

deixa guiar per l’Esperit madura 

com a persona i com a cristià, agafa 

un bon pòsit que el fa viure la vida 

amb la joia de sentir-se acompanyat 

per l’Esperit que el va guiant, en 

silenci i pregària, en paraules i fets. 
 

 Jordi Reixach i Masachs 

 Girona, 30 de gener de 2022. 


