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DURANT LA SETMANA DEL 6 AL 12  DE JUNY, 
PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 6:   dif. fam. Marín-López; Mercè Gomis 
i Alfons Salleras. Dimarts, 7: a sant Josep. 
Dimecres,  8: Conxita Gafarat. Dijous, 9: Segunda 
Méndez. Divendres, 10: per la parròquia. 
Dissabte, 11: Joana Serrat Juvanteny (aniversari). 
Diumenge, 12: dif. fam. Quintanas;  Miquel 
Bataller. 
 

DURANT LA SETMANA DEL 6 AL 12 DE JUNY, 
PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte, 11: en acció de gràcies. 
Diumenge, 12: dif. fam. Mataró-Cotet. 

 

Es volen casar... 

L’Alexandre López Valverde, amb la 

Sílvia Matsuura Manseca, ambdós de 

la parròquia de sant Josep. 

En Ferentino Cianfaneli Marco amb la 

Irene Pinillo Pepe Muriel, ambdós de la 

parròquia de sant Pau. 

En Carles Torramadé Burgues, amb la 

Raquel Gironès i Soler, ambdós de la 

parròquia de sant Josep. 

 

 

Esperit Sant, vull que feu  
que l'obra de Jesús que va començar  
a la meva vida sigui perfeccionada. 
 

Afanya'm a la meva vida  
perquè s'ompli del vostre Esperit  
i no es turmenti en mi  
la vanaglòria de les coses. 
 

Permeteu que segueixi sent senzill  
i ple de l'amor de Déu  
per continuar sent generós. 
 

Que cap poder humà m'impedeixi continuar 
honrant la meva vocació de cristià,  
que no sorgeixi cap interès que estigui  
en contra de tot allò que sigui just. 
 

Que no sorgeixi cap egoisme  
que tracti de reduir els espais  
del meu amor infinit. Que tot sigui gran. 
 

Que segueixi rendint culte a la veritat, 
perquè aquest es converteixi  
en el meu deure  
fins al moment de la meva mort. 
 

Que a través de l'efusió del vostre esperit 
ple d'amor, vingui a mi i a l'Església  
i també a tot el planeta. 
 

Esperit Sant, que sou el diví consol  
i que habiteu a la meva ànima,  
sabeu que us adoro,  
us alabo i us omplo de benediccions. 
 

Em consagro avui a vos novament  
perquè la vostra gràcia em pugui envair. 
Avui em consagro a vos perquè les meves 
facultats i sentits siguin il·luminats,  
es facin més forts, i perquè m’assereneu  

i em beneïu per sempre. 

  Sant Joan XXIII, papa 
 

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! 



Un Esperit per comprendre... 

 

La vida en l’Esperit és sempre una 
noció propositiva, és a dir, una 
proposta d’estil de vida, mai una 
imposició o un imperatiu legal. Els 
cristians vivim dels dons de 
l’Esperit, que van configurant la 
manera pròpia de ser de cadascú 
per comprendre millor la dimensió  
de fer i viure el missatge i l’estil de 
Jesús en el nostre temps. Per això 
podem dir que és una unitat en la 
diversitat de formes i participació, 
en comunió; i alhora és pluralitat de 
maneres de ser i de copsar la 
dimensió de transcendent en la vida 
de cada persona. Això certament no 
sempre resulta fàcil de viure- ni 
molt menys posar-ho en pràctica- a 
causa principalment als 
protagonismes i egoismes personals 
que tots portem a dins! 
 

Escoltar i discernir, és el que ens 

permet de comprendre la manera 

d’actuar de l’Esperit de Déu en 

nosaltres, com sacseja la nostra 

existència i li dona un nou impuls 

de vida. La Pentecosta fa possible 

copsar millor les paraules de 

l’evangeli que ens ha estat confiat, 

malgrat les nostres limitacions i 

febleses humanes, per ser portadors 

d’aquesta Bona Notícia al nostre 

món. Sense l’Esperit no podem llegir 

els signes del temps, ni la resposta 

que hem de donar als reptes que 

tenim com a cristians en aquesta 

nostra societat, secularitzada i 

plural. L’Esperit és qui ens ajuda a 

trobar els camins i les paraules, els 

gestos i el servei per ser testimonis 

de l’amor de Déu a la humanitat. 

 

L’Esperit és qui s’acosta a la vida de 

la persona, i li dona el coratge i la 

força per continuar avançant, en la 

confiança  que és Ell qui ens dona la 

mà i no ens deixa mai pels camins 

d’aquesta humanitat.  Ens sosté en 

tot moment -especialment ens els 

moments de dificultats, de febleses 

o dubtes- per animar i encoratjar  

les nostres forces i obrir nous espais 

per copsar el seu amor en la nostra 

vida. 

 

Només podem comprendre l’obra de 

l’Esperit en l’Església des de la 

dimensió del diàleg i la inclusió de 

tots els batejats. Perquè l’Esperit 

mai no fa distincions ni exclusions 

de ningú; en tot cas som nosaltres 

qui fem les diferències, les 

marginacions   i el rebuig a una 

manera de pensar o de viure 

diferents a les nostres! És l’Esperit 

qui ens obre a les noves realitats, als 

nous temps i als nous sentiments, a 

les noves maneres de percebre i 

entendre la vida de les persones des 

d’una altra perspectiva, amb 

respecte  i estimació mútua. 

 

És a partir de l’Esperit que hem 

rebut com a cristians, que  podem 

vèncer les pors i els recels que tant 

sovint ens envaeixen els sentits, ens 

paralitzen les accions i ens 

ennuvolen la consciència per actuar 

com a testimonis de Jesús. Cal que 

demanen sempre que l’Esperit ens 

guiï en tot moment i ens faci 

discernir els camins a recórrer com 

a Església i com a cristians. 

 

 Jordi Reixach i Masachs 

 Girona, 5 de juny de 2022 


