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DURANT LA SETMANA DEL 10 AL 16 
DE FEBRER PREGAREM A SANT 
JOSEP: 
Dilluns, 10: per la parròquia. Dimarts, 
11: en acció de gràcies a la Mare de 
Déu de Lourdes. Dimecres,  12: en 
acció de gràcies a sant Josep. Dijous, 
13: intenció particular. Divendres, 14: 
Dalmau de Ciurana; Joaquim Sastre; 
Esteban Ros Dissabte, 15: Esteve 
Gubau.  Diumenge, 16: dif. fam. 
Bordas; Montserrat C.R.; Josep Robert 
Oliveras; Jaume i Angelina;   Mn. Lluís 
Mitjà. 
 

DURANT LA SETMANA DEL 10  AL 16 
DE FEBRER PREGAREM A SANT 
PAU: 
Dissabte, 15: intenció particular. 
Diumenge, 16:  en acció de gràcies. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 10  AL 16 
DE FEBRER PREGAREM A SANTA 
MARIA DE VISTA ALEGRE: 
Dilluns, 10: intenció particular. Dimarts, 
11: Carolina Cros. Dimecres, 12: Maria 
Sañas Costa. Dijous, 13: Anna Maria 
Sidera. Divendres, 14: per la parròquia. 
Dissabte, 15: dif. fam. Pararols. 
 

Campanya de Mans Unides 2020,  

"Qui pateix el maltractament al 
planeta no ets tu". Es el lema de la 

campanya d'enguany de Mans Unides.  
El nostre arxiprestat de Girona-Salt ha 
de col·laborar en finançar el projecte 
de la millora d'un hospital rural al 
Txad, per un import de 45.338,00€, i 
recordem que avui diumenge 9 de febrer 
de 2020, les col·lectes de totes les misses 
seran per aquesta finalitat.  
Moltes gràcies per la vostra generosa 
col·laboració! 
 

Unint les mans germans, 

veureu quins prodigis pot fer l'amor; 

unint les mans germans, 

veureu en la pau abraçar-se el món. 

 

L'amor dóna força al caigut; 

ningú més potent que l'amor; 

si el cor defalleix de neguit, 

et dóna esperança l'amor. 

Si el cor defalleix de neguit, 

et dóna esperança l'amor. 

 

L'amor dins la fosca fa llum 

i al pobre, fa lliure i serè; 

no fiblen les guerres allà 

on regna sempre l'amor. 

No fiblen les guerres allà 

on regna sempre l'amor. 

 

Qui troba l'amor ha trobat 

la font de la vida sens fi. 

Anem a l'altar del Senyor, 

beurem de l'amor el bon vi. 

Anem a l'altar del Senyor, 

beurem de l'amor el bon vi. 

 

 

Per les obres de sant Josep, el primer cap de 
setmana de febrer es van recaptar 1.598,06€. 
Agraïm la vostra aportació, i esperem 
donatius per aquesta finalitat! 

 

“Déu no crida als capacitats,  

sinó que capacita als cridats” 
 

 

 



 

Perquè els temps  
estan canviant... 
 
"Acosteu-vos, bones gents 
vingueu d'on vingueu 
vosaltres que us adoneu 
de l'aigua que va pujant 
sabeu ben bé que aviat 
us podeu ofegar. 
Si creieu que val la pena 
la vida, i us voleu salvar 
apreneu a nedar aviat 
o us ofegareu 
perquè els temps estan 
canviant." 

(Bob Dylan. Perquè els temps 
estan canviant, 1967).  
 
Ja fa temps que el Nobel de 
Literatura, Bob Dylan ho cantava 
això, anunciant el canvi; i també, 
tal com bé trobem en l'evangeli 
aquestes paraules de Jesús: "I deia 
també a la gent: 
 -Quan veieu pujar un núvol 
cap a ponent, dieu tot seguit: "Ve 
pluja", i la pluja arriba.  I quan 
bufa el vent de migjorn, dieu: 
"Farà calor", i en fa.  Hipòcrites! 
Vosaltres sabeu entendre 
l'aspecte de la terra i del cel, ¿i 
no sabeu entendre en quin temps 
esteu vivint?" (Lc 12, 54-56). Fem 
prediccions meteorològiques cada 
vegades més acurades i precises, 
però no ens adonem de la realitat 
del moment present! Immersos com 
estem en el tràfec de cada dia, en 
les preocupacions tan materials, no 
copsem la profunditat del canvi que 
vivim. I estem en un temps de 
molta complexitat, d'incerteses pel 
demà, de pors i dubtes, de 
pensament feble i de fàcil 
manipulació informativa.  
 

Un temps de canvi constant, o 
millor dit una època de canvis; 
perquè  estem en una realitat de 
transformació social i cultural 
important; en la qual tenim la 
sensació  que tot allò que és sòlid 
es desfà en l'aire, del que tot allò 
que havíem après de joves ja no 
serveix de res; que els punts de 
referència de la nostra joventut 
s'han esmicolat, els valors adquirits 
ja no s'aguanten, les normes de 
vida... tot s'ha perdut!  
 
Estem perplexos davant aquesta 
realitat, davant la crisi (que vol dir 
canvi i alhora oportunitat, és el 
Kairós de Déu!).  I Déu ens 

demana entendre el temps present, 
i viure’l com una oportunitat. I això 
és sempre un canviar. En moltes 
ocasions pensem que canviar ens 
resulta difícil, per això ens és més 
fàcil esperar que canviïn els altres! 
Estem massa acostumats al nostre 
ser i fer personal; i tot canvi 
implica una opció de  diferència de 
la d'abans, de voler mirar amb una 
altra perspectiva les coses i les 
persones, en definitiva la vida. 
 
Per aquests temps nous que venen 
-millor dit, que ja són aquí- no hi 
ha receptes prefabricades ni 
manuals de conducta escrits. Cal 
deixar enrere algunes inèrcies de 
temps pretèrits i obrir signes que 
manifestin sempre l'amor i 
l'acolliment de Déu a tothom. No és 
gens fàcil això, i cal molta 
imaginació i motivació... però els 
temps ens hi empenyen... 
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 9 de febrer de 2020.  
 
 


