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DURANT LA SETMANA DEL 6 AL 12 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 6: dif. fam. Marín-López. Dimarts, 7: 
a sant Josep. Dimecres,  8: Segunda Méndez 
Pérez. Dijous, 9: en acció de gràcies. 
Divendres, 10: Dalmau de Ciurana. Dissabte, 
11: Josep Vallmajor, Felisa Muñoz, Josep 
Vallmajor Muñoz. Diumenge, 12: dif. fam. 
Bordas; Dolors Canals; Miquel Bataller. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 6 AL 12 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte 11: Intenció particular. 
Diumenge, 12: dif. fam. Mataró-Clopés; 
Bartomeu Collelldevall i fam. 
 

Es volen casar... 
Ignasi Macias Serra, de la parròquia de 
sant Josep, amb la Laura Rangel Nin, de 
Fines (Almeria). 
Joaquim De Ribot i Saurina, de la 
parròquia de sant Josep, amb la Cristina 

Romaguera Colom, de Barcelona. 
 

Per les obres de la parròquia de sant 
Josep, el primer cap de setmana de 
Juliol es van recaptar 991,18€; i el 
d’Agost van ser de 751,33€.  
Aquest cap de setmana les col·lectes de 
les misses a la parròquia de sant Josep 
seran per les obres. Moltes gràcies! 
Agrairem donatius per aquesta finalitat! 

Des de Mallorca a l'Alguer 

Des de Mallorca a l'Alguer 

els mocadors dels vaixells 

van saludant-se a ponent, 
les oliveres al vent, 

antiga boira del cel, 
fent papallones de verds. 

 

Des de Mallorca a l'Alguer 

la lluna diu cada nit: 
"es mor la mar lentament". 
El sol respon als matins: 

"el foc avança roent, 
per les muntanyes que veig". 

 

Des de Mallorca a l'Alguer 

des de l'Alcúdia a l'Albuixer 

des de Maó a Cadaqués, 

des del Montgó a es Vedrà, 
des de Talltendre a Queixans, 

de Porqueroles a Calp. 
des de Mallorca a l'Alguer, 

des de Dalt Vila a Sant Joan, 

des de Tabarca a Forcall, 
de Ciutadella a Llançà, 

d'Espalmador a Alcanar, 

de Torreblanca a Malgrat 
des de Mallorca a l'Alguer. 

 

Vella remor de la mar: 
les illes s'hi van gronxant, 
i avui s'agafen les mans 

des de Mallorca a l'Alguer. 
 

Els mots que canta la gent: 
vives paraules que entenc, 

que tots parlam es mateix. 
 

Albert Garcia i Hernàndez  
(cançó de música popular sarda) 

 

(Musicada i cantada per la M. del Mar Bonet) 
 

Una autèntica fe -que mai és còmoda ni 
individualista- sempre implica un profund desig 
de canviar el món, de transmetre valors, de 
deixar alguna cosa millor rere el nostre pas per la 
terra. Estimem aquest magnífic planeta on Déu 
ens ha posat, i estimem la humanitat que l’habita, 
amb tots els seus drames i cansaments, amb els 
seus anhels i esperances, amb els seus valors i 
fragilitats.  
Papa Francesc, Evangelii Gaudium, 183. 



 

Què espera Déu de nosaltres? 
 

En començar aquest mes de 
setembre, que reprenem de nou les 
activitats -marcades encara per la 
pandèmia del Covid-19- se’ns fa 
present aquesta pregunta: què vol 
Déu de mi... la resposta cadascú l’ha 
de trobar, però sí que crec que 
podem establir unes línies de fons 
que ens hi poden ajudar. 
 

1. Ens cal una visió de conjunt i 
comunitària per donar sentit al 
que fem i som en la nostra vida. 
La salvació que Déu ens 
proposa no és quelcom que ho 
puguem assolir solitàriament, 
sinó mitjançant un camí de 
comunitat. És necessari el 
compromís de tots, perquè tots 
tenim una responsabilitat en el 
bé comú, que sempre és la 
pertinença comuna a Déu com 
a fills i filles seus.  Som i 
formem part d’aquesta 
humanitat, és allò que tantes 
vegades el papa Francesc ens 
recorda de la “casa comuna”, i 
que ens salvem plegats o no se 
salva ningú! 

2. Hem de sortir del nostre 
egoisme, del nostre mirar-nos 
el melic, per descobrir una 
plenitud de vida que és 
compartir, on la pau i 
l’harmonia amb el proïsme és el 
centre del nostre viure com a 
cristians. El sentit de la caritat 
és l’eix en el qual hauria de 
centrar-se la nostra vida. En la 
nostra societat laica i 
secularitzada, avui d’això en 
diem solidaritat; però pels 
cristians implica un plus 
d’estimació profunda envers 
tota persona.  

3. Tots som pecadors, limitats, 
imperfectes i fràgils. N’hem de 
ser conscients, però no hem de 
desanimar-nos ni perdre la 
confiança en Déu. Podem 
canviar, podem millorar -amb 
l’ajut de Déu i del seu Esperit 
Sant! “Sigueu els primers a 
tractar de fer el bé, de no 
habituar-vos al mal, sinó a 
vèncer-lo amb el bé” ens 
recordava el papa Francesc en 
el seu discurs a Rio de Janeiro. 

4. El missatge de Jesús és un 
missatge universal, i que es 
concreta en el particular de 
cada persona. Un missatge que 
parteix de l’honestedat, la 
justícia i la fraternitat, que és el 
que Déu vol per a tothom, i cal 
que ho procurem. Hem de 
vigilar de no deixar-nos portar 
per la superficialitat, el 
consumisme, l’individualisme, 
que tant dominen en la nostra 
societat; i on les relacions 
personals es substitueixen 
cada vegades més per 
“relacions virtuals”! 

5. El nostre testimoni de cristians 
és la relació franca i oberta 
amb l’altre. Relació personal i 
de confiança. És el sentit que 
aprofundeix en la dignitat 
humana. Som en tant que ens 
relacionem, i al mateix temps 
és relació amb Déu i amb les 
persones. No podem perdre’ns 
darrera falses “felicitats” que 
ens fan oblidar el sentit de la 
relació i del compartir que és la 
vida autèntica... és el que Déu 
espera de cadascú. 
 

 
Jordi Reixach i Masahs 

Girona, 5 de setembre de 2021. 


