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DURANT LA SETMANA DEL 5  A L’11 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 5:   dif. fam. Fulcarà-Torroella. 
Dimarts, 6: dif. fam. Marín-López. Dimecres,  
7: en acció de gràcies Dijous, 8: Segunda 
Méndez, Conxita Gafarot. Divendres, 9: 
intenció particular  Dissabte, 10: en acció de 
gràcies a sant Josep. Diumenge, 11: dif. fam. 
Quintanas; Miquel Bataller. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 5 A L 11 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte 10: Intenció particular. 
Diumenge, 11: Segunda Méndez Pérez. 

JORNADA DE TREBALL SINODAL  
PARRÒQUIA DE SANT JOSEP 
El proper dissabte dia 10 de setembre, al 
monestir de sant Daniel de Girona, som 
convocats a una jornada de reflexió i de 
propostes de treball sinodal per a la nostra 
parròquia. És continuar i aprofundir el sentit de 
fer comunitat sinodal, en esperit obert i d’ajuda 
mútua per a caminar conjuntament. 
Començarà a les 10 del matí fins a les 3 de la 
tarda (amb dinar inclòs per qui vulgui quedar-
se), cal inscriure’s (especialment pel dinar). Hi 
estem tots convidats a fer i viure el sentit 
sinodal com a parròquia que vol comunicar la 
vida de Jesús al nostre temps. 

 

PODRIES 
Si haguessis nascut  
en una altra terra,  
podries ser blanc,  
podries ser negre...  
Un altre país  
fora casa teva,  
i diries "sí"  
en un altra llengua.  
T'hauries criat  
d'una altra manera  
més bona, potser  
potser més dolenta.  
Tindries més sort  
o potser més pega...  
Tindries amics  
i jocs d'una altra mena;  
duries vestits  
de sac o de seda,  
sabates de pell  
o tosca espardenya,  
o aniries nu  
perdut per la selva.  
Podries llegir  
contes i poemes,  
o no tenir llibres  
ni saber de lletra.  
Podries menjar  
coses llamineres  
o només crostons  
secs de pa negre.  
Podries ....podries...  
Per tot això pensa  
que importa tenir  
les mans ben obertes  
i ajudar qui ve  
fugint de la guerra  
fugint del dolor  
i de la pobresa  
si tu fossis nat  
a la seva terra  
la tristesa d'ell  
podria ser teva. 
 
 Joana Raspall 
 

Recordem que a la parròquia de sant Josep, cada 
primer diumenge de cada mes les col·lectes de 
totes les misses seran destinades a pagar les obres 
de la reforma del presbiteri i la capella. En el mes 
de juliol és van recaptar 1.035,00€, i en el mes 
d’Agost 884,21€. Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració! Agrairem donatius per aquesta 
finalitat! 



Obrint horitzons 

A l’evangeli Jesús sempre ens obre 

nous horitzons, per donar pas a 

l’acció de l’Esperit en la vida de cada 
persona, en cada temps i en cada 

lloc; en la història i en els 

esdeveniments que hom viu, hi ha 

l’acció i la presència de Déu. 

Aquesta és la missió pròpia de 

l’Església, obrir horitzons perquè 

ens deixem tocar per la mà de 
l’Esperit, i que aquest ens porti a  

ser persones que fan costat a les 

propostes de vida d’aquesta 

humanitat. És no restar en la 

indiferència, el rebuig i el 

menyspreu per l’altre; i fer possible 
el gran projecte de la fraternitat, des 

de cada lloc i en cada situació. 

L’actual situació de crisis que vivim 

– climàtica, energètica, alimentària, 

social, de pandèmia sanitària, 

econòmica i financera del 

capitalisme, política, religiosa, de 
tensions bèl·liques, ...- no és res més 

que el reflex d’un malestar més 

profund, i que alguns en diuen 

d’això “crisi de civilització” (el final 

de la civilització del neolític, la dels 

homo et muller sapiens!) que 

s’expressa en un munt de variacions 
que no són res més que la 

manifestació d’uns comportaments 

competitius excloents i 

individualistes; i que fan sorgir el 

sentit del post (post-religiós, post-

cultural, post-social,..), i alhora 

d’una societat del coneixement i la 
tecnologia que tot ho impregnen, i 

que la constitueixen com a societat 

de la “telesocialibilitat”, on ens 

relacionen sempre per pantalles i 

on-line. 

 

La soledat, l’ansietat, l’estrès, la 

fatiga, les depressions,... són les 

característiques d’aquest malestar 

social, i que ens allunya de tenir una 
vida amb una “qualitat digna”. Com 

a cristians no podem restar 

indiferents a aquesta situació – 

malgrat que segurament no poden 

revertir-la- , però si que podem ser  

“hospital de campanya” –amb 

expressió del papa Francesc- per 
alleugerir i amorosir moltes ferides. 

Més que mai hem de ser “bons 

samaritans”, que vol dir sentir-nos 

implicats en tot allò que passa al 

nostre voltant, i donar la mà per 

compartir, ajudar i acollir  l’altre, 
que no és més que un igual amb 

respecte, dignitat i vida. 

En començar aquest mes de 

setembre, on es torna a la 

“normalitat” de la vida quotidiana, 

ens hauríem de proposar –com a 

comunitat cristiana- per aquest nou 
curs que iniciem,  de ser factor 

d’obrir nous horitzons  -en el sentit 

sinodal que ens convoca el papa 

Francesc- per tal de cercar 

alternatives viables i més humanes, 

de proximitat, d’estil acollidor i 

amable, de consens i no 
d’enfrontament, de proposar i no 

d’imposar la indicació del camí de 

vida de Jesús, com a Església i com 

a cristians. Obrir i no tancar. Acollir 

i no marginar. Aquest hauria de 

poder ser l’eix del nostre actuar per 

mostrar enmig d’aquesta societat en 
crisi el valor i la iniciativa de Jesús, 

que continua essent actual i 

humanitzadora. 

 Jordi Reixach i Masachs 

      Girona,4 de setembre de 2022 


