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DURANT LA SETMANA DEL 6 AL 12 DE 
FEBRER, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 6:    dif. fam. Marín-López. Dimarts, 
7: a sant Josep. Dimecres,  8: en acció de 
gràcies. Dijous, 9: Segunda Méndez Pérez; 
dif. fam. Ibañez-Puig.  Divendres, 10:  
intenció particular. Dissabte,11: Teresa 
Pielias; Manuela Esteve; Josep Puigdellosas. 
Diumenge, 12: dif. fam. Quintanas; Miquel 
Bataller; Manolo; dif. Fam. Fanals-Oriol. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 6 AL 12 DE 
FEBRER, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte, 11: intenció particular. 
Diumenge, 12: 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! 

 
 
 
 
 

LXIV CAMPANYA DE MANS UNIDES 

 

Un any més Mans Unides ens presenta la 

seva campanya  d’enguany amb el lema 

de :  FRENAR LA DESIGUALTAT ÉS A 

LES TEVES MANS. Aquest any el projecte 

que ha assumit la nostra diòcesis de 

Girona, per ajudar a finançar i fer realitat 

amb els donatius és la millora de les 

condicions educatives en l’escola de 

primària i pre-escolar de St. Kizito, al 

districte de Kikunbe, a la diòcesis de 

Hoima, a Uganda. Es tracta de 

l’equipament de material escolar per uns 

1000 alumnes de 3 a 14 anys. A més de la 

construcció de dipòsits per a la recollida 

d’aigua, el seu correcte filtratge, el 

sanejament de residus sanitaris i 

l’adequació de tot l’entorn del centre 

educatiu per a reduir les malalties i la 

deficiència escolar, especialment de les 

nenes de la zona rural on es troba l’escola. 

L’import total del projecte és de 

119.584,00€.  

Per això recordem que el divendres dia 10 

de febrer és el dia del dejuni voluntari, i 

les col·lectes de les misses del dissabte 

11 i el diumenge 12 aniran destinades a 

aquesta finalitat. Moltes gràcies per la 

vostra col·laboració i suport! 

 
L’alegria que es constata entre els que hem 
participat en la consulta, compartint allò que 
l’escolta de la Paraula feia ressonar en 
nosaltres i preguntant-nos pel camí de 
l’Església cara al futur: que s’hagi demanat la 
participació de tots ha estat nou per a molts; 
n’han tastat el gust i volen continuar fent-ho 
 
El mètode de la «conversa espiritual» ha 
ajudat a fer del treball sinodal un procés de 
sanació guiat per l’Esperit. Tanmateix falta 
encara un autèntic procés formatiu per a les 
persones i les comunitats que ajudi a descobrir 
i practicar millor l’escolta mútua, la 
confrontació amb la Paraula de Déu, la 
pregària i la verificació dels signes del temps. 
 
(De l’aportació diocesana a la fase continental,  



Bisbat de Girona, gener de 2023) 

Sal i llum... 

 
Jesús sovint agafa les coses 
quotidianes de la vida de les 
persones per fer-ne el referent que 
ens porta cap a Déu... avui fa això 
mateix: ser sal i ser llum. La 
paraula de Jesús sempre porta en 
si la metodologia dels tres passos: – 
tant emprats en els moviments de 
l’Acció catòlica!- veure, jutjar i 
actuar. Veure de la vida de les 
persones- amb exemple i testimoni- 
el seu significat que dona sentit als 
esdeveniments i situacions de la 
vida. Jutjar els esdeveniment 
d’aquesta vida amb uns ulls 
diferents: d’ amor i misericòrdia; 
per fer possible que el llenguatge de 
l’amor sigui el centre dels nostres 
criteris valoratius. Actuar a partir 
dels nostres judicis amb la 
tendresa d’aquell que acull i fa 
camí al costat de la vida de tota 
persona, amb respecte i trobant les 
respostes adients en cada situació. 

 
Ens cal “tenir en una mà la 
Bíblia i en l’altra el diari” (Karl 
Barth) per tal de poder assumir la 
complexa realitat del moment 
present. No hem de cercar 
solucions ja a punt o fàcils 
respostes, Jesús ens diu que hem 
de ser sal i llum per la vida i els 
esdeveniments. Sal per donar bon 
gust a tot el que fem -sense que es 
noti gaire- i llum que és necessària 
per a orientar el camí, sostenir la 
lluita i vèncer les pors de les 
tenebres que ens envolten! Això no 
ens portarà mai a solucions totals o 
definitives, tanmateix ens permet 
caminar amb indicacions creïbles. 

 
 

 
La Paraula de l’Evangeli és sempre 
humana en gestos, per acostar-nos 
més a Déu. Els gestos que ens 
mostra Jesús ens indiquen un camí 
a seguir, mai una imposició rígida o 
autoritària. Els gestos s’aprenen, 
perquè de mica en mica ens 
acosten més cap a les persones i 
amb elles cap a Déu. El gest de la 
sal i la llum és un cant a la vida, a 
la gratitud de l’existència humana 
com a do rebut que cal compartir 
donar per tal de poder completar 
tota la seva missió en aquesta 
humanitat, no és excloent sinó 
inclusiu i per a tothom. La sal i la 
llum no són per un de sol, són i 
esdevenen importants quan es 
comparteix, quan s’exerceix la 
responsabilitat personal a favor 
dels altres, quan fem de la nostra 
vida un signe d’aquesta sal i 
d’aquesta llum per a tots en 
aquesta humanitat. 

 
La dimensió que ens apropa a les 
persones és sempre l’alegria, i hem 
de viure d’aquesta dimensió, 
d’aquest valor que neix sempre 
autènticament des del cor. És 
l’antídot -la millor resposta- per a 
poder vèncer aquest individualisme 
(personal i col.lectiu) estèril i 
destructiu que ens envolta com a 
societat occidental i que suaument 
ens envolta per anar-nos perdent 
en humanitat. Ser sal i llum és 
deixar-nos interpel·lar per Jesús, 
per la seva vida que ens indica un 
camí de futur -mai d’enyorats 
passats- per donar esperança i vida 
a aquest nostre temps. 
 

 Jordi Reixach i Masachs 

 Girona, 5 de febrer de 2023. 


