
 

El diumenge dia 12 de no-
vembre celebrem el dia 
de l’Església Diocesana. 
És una bona ocasió per 
ser agraïts, per reflexionar 
i per manifestar la nostra 

generositat.

Agraïment
Sí, cal donar gràcies a tots els qui 
formem la família de l’Església de Girona 
d’una manera conscient i activa. Podem 
continuar la missió encomanada, que 
ens ve de Jesús, gràcies als compromisos i als serveis 
de molts de vosaltres. Tanmateix, també cal valorar i 
agrair la col·laboració econòmica que fa possible el nostre 
sosteniment.
Certament que amb tu formem una gran família, que ens 
esforcem per esdevenir una família acollidora que ofereix 
Jesús i el seu Evangeli, la Bona Notícia que salva i aixeca 
les persones; i que volem tenir les portes ben obertes per 
a tothom.
Comptem amb la força de l’Esperit i la presència 
permanent del Senyor, però sense les persones, sense 
els cristians, sense tu, no podríem ser aquesta gran 
família de Jesús en el nostre territori de Girona.
Tanmateix, cal agrair la col·laboració de tots aquells 
que, potser sense sentir-se identificats del tot amb la 
comunitat, col·laboren amb les seves aportacions a 
la nostra missió. Valoren el que significa l’Església i la 
seva activitat per a la vida de les persones i dels pobles. 
Reconeixen que la missió de l’Església afavoreix la vida 
personal, social i cultural amb les actituds de fraternitat, 
de solidaritat, d’acolliment dels més febles, d’oferiment 
de sentit, d’acompanyament, d’iniciatives culturals i de 
manteniment del patrimoni.
Recordo en aquests moments la convicció del mateix 
Jesús: «Tothom qui doni un vas d’aigua fresca a un 
d’aquets petits només perquè és el meu deixeble, us ho 
dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa».

Reflexió
Estem molt acostumats a la presència i a l’acció de 
l’Església, de les parròquies, en els nostres pobles, viles i 

ciutats. Això manifesta que l’Església s’ha convertit en un 
veí més, que ja hi comptem d’una manera més habitual o 
quan es necessita.
Però aquest bon veïnatge i disponibilitat per acollir exigeix 
disposar de recursos materials i de diners: per acollir els 
infants, els joves i adults; per estar al costat dels malalts; 
per ajudar els qui més sofreixen la manca de recursos 
materials i poden quedar marginats; per al sosteniment 
dels preveres, per al manteniment i restauració de tants 
edificis de culte i d’activitats –la majoria, béns culturals– 
necessitem de la generositat de tots.
Som conscients que la vostra generositat ens exigeix que 
l’economia diocesana sigui una «economia de comunió», 
ben gestionada i transparent.
La comunió exigeix la necessitat de compartir els béns 
cercant la corresponsabilitat de cada parròquia i institució 
amb el conjunt de la Diòcesi. Les comunitats amb més 
recursos assumeixen la responsabilitat de compartir-
los amb aquelles amb menys recursos o amb més 
necessitats, perquè tots tinguem allò necessari.

Generositat
L’amor i la valoració de l’Església diocesana, el que som i 
el que fem, ens demana contribuir econòmicament al seu 
sosteniment.
La teva generositat es transformarà en «una riquesa» que 
farà molt de bé a tu mateix, a tota l’Església i a tothom.
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SALM  62

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu 
meu.

 
Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us 

cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desvio el meu cor,
com terra eixuta sense una gota 

d’aigua.
 
Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la 

vida;
per això els meus llavis us lloaran.
 
Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les meves mans lloant el 

vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.
 
Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m’heu ajudat;
i sóc feliç sota les vostres ales.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE XXXII DE DURANT 
L’ANY

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre de la Saviesa 6, 13-17

La saviesa és resplendent i no s’apaga mai. Els qui l’estimen arriben fàcil-
ment a contemplar-la, la troben tots els qui la cerquen: ella mateixa es fa 
conèixer als qui la desitgen. Si algú matinejava per sortir a buscar-la, no s’hi 
haurà de cansar: la trobarà asseguda a les portes de casa. Pensar-hi sem-
pre ja és tenir l’enteniment madur, i si, per trobar-la, hi ha qui passa nits en 
vetlla, aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la 
mereixen, generosament se’ls apareix pels camins i els surt al pas en tot el 
que es proposen.

Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica 4, 13-18

Germans, no podeu desconèixer què serà dels difunts: no voldríem pas 
que us entristíssiu, com ho fan els altres, que no tenen esperança. Tal com 
creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s’endurà amb 
Jesús els qui han mort amb ell.

D’acord amb la paraula del Senyor us diem que nosaltres, si encara que-
dàvem amb vida, quan arribarà el Senyor, no serem primers que els qui 
hauran mort, perquè, a un senyal de comandament, el crit d’un arcàngel, al 
toc de corn de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en 
Crist ressuscitaran primer; llavors els qui d’entre nosaltres quedem en vida 
serem enduts juntament amb ells pels aires, en els núvols, per sortir a rebre 
el Senyor, i així estarem amb ell per sempre.

Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu, 25, 1-23

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Passarà amb 
el Regne del cel com amb deu noies, que sortiren amb torxes a rebre l’es-
pòs. N’hi havia cinc de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. Les 
desassenyades no s’emportaren oli per a les torxes, però cadascuna de 
les prudents se’n proveí d’una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué 
son, i totes s’adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: L’espòs és 
aquí. Sortiu a rebre’l. Aquelles noies es despertaren i començaren totes a 
preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: Doneu-nos 
oli del vostre, que les nostres torxes no s’encenen. Però les prudents els 
respongueren: Potser no n’hi hauria prou per a totes; val més que aneu a 
comprar-ne. Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren 
amb ell a la festa. I la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les 
altres, i deien des de fora: Senyor, Senyor, obriu-nos. Però ell els respongué: 
Us dic amb tota veritat que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu 
ni el dia ni l’hora».

«Estar a punt»
Massa sovint anem molt atrafegats 
amb les nostres quimeres, i no ens 
adonem que hem d’estar a punt. 
Ja ho diuen els escoltes: sempre a 
punt! Això vol dir estar preparat per 
al que sigui, per al que vingui i com 
vingui... No ens hem de deixar portar 
pels nervis ni pel neguit del moment, 
o per un sentimentalisme a flor de 
pell, sinó per la ferma determinació 
que hem de fer sempre el que toca, 
ara i en tot moment, i estar preparats 
per a tot el que la vida ens porti. I així, 
estar a punt per servir, per ajudar, per 
estimar, per viure... 

Jordi Reixach i Masachs
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MIRADORDiada de Germanor 2017: «Amb tu, som una 
gran família» (i II)
La setmana passada presentàvem les principals xifres de l’activitat dioce-
sana corresponents a l’any 2016. Avui, dia en què tots els fidels són em-
plaçats a col·laborar amb aquesta tasca de l’Església amb la seva apor-
tació econòmica, seguint els criteris de transparència, us presentem els 
ingressos i despeses. D’aquestes dades es desprèn que més del 64 % 
dels ingressos de la Diòcesi de Girona, depenen de les aportacions direc-
tes o indirectes dels mateixos fidels a través de col·lectes i de la creue-
ta a la declaració de la renda. Tal com diu el bisbe Francesc Pardo en el 
seu escrit amb motiu de la Jornada de Germanor d’enguany, la generosi-
tat dels fidels «es transformarà en una riquesa que farà molt de bé a tota 
l’Església i a tothom».

«Per al místic, Déu i 
la vida no són dues 

realitats antagòniques 
ni separades»

La mística dels ulls 
oberts
L’experiència espiritual que a través 
de la meditació i la pura prospecció 
psicològica pretén arribar al benes-
tar personal i a la contemplació d’un 
mateix és una «mística dels ulls tan-
cats», en podríem dir. Malgrat que 
cerca els estats d’il·luminació interior, 
la mística cristiana no considera que 
aquests siguin un fi per si mateixos, 
sinó que a través del camí interior i 
des de les profunditats de l’esperit 
es busca veure la realitat de la vida 
amb més profunditat. Per al místic, 
Déu i la vida, sense ser el mateix, 
no són dues realitats antagòniques 
ni separades, sinó que una porta a 
descobrir-se en l’altra. Fer la voluntat 
de Déu és aprendre a viure en har-
monia practicant la justícia i l’amor a 
favor de la vida per a tots els éssers 

humans, criatures de Déu. I és alhora 
una participació en el ser i fer de Je-
sús. Per això la mística porta sempre 
a l’encarnació i al compromís, i és, en 
paraules del teòleg J. B. Metz, «una 
mística dels ulls oberts», que, en con-
traposició a la dels ulls tancats, esde-
vé font de compassió i misericòrdia 
envers els que més pateixen, ja que 
mira la vida i sobretot l’ésser humà 
amb la mirada de Déu. I, lluny d’apar-
tar-se del món, es compromet a fer-lo 
més just i més humà. 
Convertir la mística en un recurs tera-
pèutic personal (tot comença en mi i 
acaba en mi) o en un escut enfront de 
les exigents realitats que ens envol-
ten (fuga mundi) és deformar el cor 
del missatge de l’Evangeli.

Enric Tubert
Capellà

Estat d’ingressos i despeses 2016

INGRESSOS
9.146.905,55€

DESPESES
9.146.905,55€

INGRESSOS
9.146.905,55€

DESPESES
9.146.905,55€

Aportacions voluntàries 
dels fidels

38,78 %  

Accions pastorals 
i assistencials

42,77 %  

Retribucions i despeses
socials del clergat

16,13 %  

Retribucions i 
despeses
socials del 

personal seglar
8,97 %  

Necessitat
de financiació
         0,72 %

Assignació tributària
25,76 %

   14,92 %
Ingressos de 

patrimoni i altres
activitats

   2,05 %
Centres de
formació

30,03 %
Conservació d’edificis

0,05 %
Despeses 

extraordinàries

        6,83 %
Ingressos extraordinaris 12,99 %

Altres ingressos corrents



AGENDA SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge XXXII de durant l’any, 
12 de novembre de 2017. St. Nil, 
abat i bisbe d’Ancira. St. Josafat, bis-
be i màrtir (+ 1623). Les seves des-
pulles es veneren a Sant Pere del 
Vaticà. Lectures: Sa 6, 13-17 / Sl 62 / 
1Te 4, 13-18 / Mt 25, 1-13.
Dilluns, 13.  St. Briç, bisbe de Tours, 
titular de Tapis. St. Leandre (+ 600), 
bisbe de Sevilla. St. Dídac d’Alcalà (+ 
1588), franciscà. St. Estanislau de 
Kostka, jesuïta. Lectures: Sa 1, 1-7 / 
Sl 138 / Lc 17, 1-6.
Dimarts, 14.  St. Ruf d’Avinyó (s. IV). 
Lectures: Sa 2, 23 – 3,9 / Sl 33 / Lc 
17, 7-10.
Dimecres, 15. St. Eugeni, bisbe de 
Toledo, i màrtir (+ 657). St. Albert el 
Gran (+ 1280), bisbe dominic i doc-
tor de l’Església, patró dels cientí-
fics. Lectures: Sa 6, 2-12 / Sl 81 / Lc 
17, 11-19.
Dijous 16. Sta. Margarida d’Escòcia, 
reina (+ 1093). Sta. Sabina, verge i 
màrtir. Sta. Gertrudis, mística alema-
nya. Lectures: Sa 7, 22 – 8,1 / Sl 118 
/ Lc 17, 20-25.
Divendres,  17. Sta. Isabel d’Hongria 
(+ 1231), protectora de l’orde francis-
cà. Sts. Iscle i Victòria, màrtirs (s. IV), 
relíquies venerades a Breda. Lectu-
res:  Sa 13, 1-9 / Sl 18 / Lc 17, 26-37.
Dissabte, 18. Dedicació de les basí-
liques de Sant Pere del Vaticà i Sant 
Pau Extramurs, a Roma. Lectures: Sa 
18, 14-16, 19, 6-9 / Sl 104 / Lc 18, 1-8.
LITÚRGIA DE LES HORES: IV set-
mana del Salteri.

Celebració de la Solemne Missa Major 
de sant Narcís
El diumenge 29 d’octubre es va celebrar la Solemne Missa Ma-
jor de sant Narcís, patró de la Diòcesi i de la ciutat de Girona. El 
bisbe Francesc Pardo va presidir-la a la Basílica de Sant Feliu, i en 
la seva homilia va destacar que «Sant Narcís va ser un testimoni 
fins a les darreres conseqüències, fins a donar la vida per ser 
coherent amb les seves conviccions». Davant dels nombrosos 
fidels i de les autoritats, el bisbe de Girona va voler destacar 

que el testimoniatge «de-
mana confiança en l’amor 
de Déu Pare i deixar-se 
conduir per l’Esperit, molt 
especialment en els mo-
ments de dolor, sofriment 
i d’incomprensió, i alhora 
estar atents per estimar 
i servir les persones i la 
societat».

Publicat un quadern sobre sant Dalmau 
Moner
El Centre de Pastoral Litúrgica ha publi-
cat el quadern Fra Dalmau Moner, amb 
olor a santedat, dins de la col·lecció 
«Sants i Santes», obra del periodista 
saltenc Àngel Rodríguez Vilagran, de la 
Delegació de Mitjans de Comunicació 
Social del Bisbat. L’autor hi tracta la vida 
d’aquest sant, nascut a Santa Coloma 
de Farners a finals del segle XIII. Home 
de gran saviesa, sant Dalmau renuncia-
va a honors, nomenaments i càrrecs. 
Modèstia, estudi, pregària, silenci, hu-
militat, espiritualitat i mortificació són 
els seus trets fonamentals. El llibret defineix el sant colomenc 
com un home de rostre alegre, de mirada brillant, d’una gran 
bonhomia i amb un punt amagat d’ironia. Podeu adquirir aquesta 
obra a la Llibreria Diocesana Casa Carles de Girona.

DIMARTS, 14 DE NOVEMBRE
Conferència de Josep Roca. A dos 
quarts de 8 del vespre al Centre Cívic 
del Barri Vell de Girona. Tema: «Vi i reli-
gió». Organitzen: Manaies de Sant Da-
niel.
Conferència «La presència protestant 
als Països Catalans». A càrrec de Jo-
sep-Lluís Carod Rovira. A les 7 de la tarda 
a la Casa de Cultura de Girona. Coordina: 
Delegació per al Diàleg Interreligiós del 
Bisbat de Girona.

DIJOUS, 16 DE NOVEMBRE
Cicle de conferències en els mil anys de 
Santa Maria dels Turers de Banyoles. A 
dos quarts de 9 del vespre als locals par-
roquials (C/ Navata, 44). Tema: «La figura 
del P. Francesc Butinyà, fundador de les 
Filles de Sant Josep (Butinyanes)», a càr-
rec d’Anna Romero, consellera general de 
la Congregació.

DIVENDRES, 17 DE NOVEMBRE
Comença un Curset de Cristiandat. A 
la Casa d’Espiritualitat Santa Elena, de 
Solius. Finalitza el diumenge a les 8 del 

vespre a l’església parroquial de Santa 
Cristina d’Aro.
X Jornades de Formació de Catequis-
tes a Lleida. Tema: «Iniciar-se en l’art de 
l’acompanyament». Més informació: Tel. 
933 021 041.

DISSABTE, 18 DE NOVEMBRE
Cloenda dels actes del Mil·lenari del 
Bisbat de Besalú. A les 7 de la tarda, el 
bisbe Francesc presidirà l’Eucaristia.

DIUMENGE, 19 DE NOVEMBRE
Dedicació d’altars a l’església parro-
quial de Sant Esteve de Riudellots de 
la Selva. A les 11 del matí, presidida pel 
bisbe Francesc.
Lliurament de premis dels concursos 
de Trànsit, i Missa per les víctimes 
dels accidents. Presidirà el bisbe Fran-
cesc. A dos quarts de 6 de la tarda al Ca-
sal Bisbe Cartañà, de Girona, lliurament 
de premis dels concursos que organitza 
la Delegació episcopal de Trànsit. A les 
7, a l’església parroquial de Sant Josep, 
Missa en memòria de les víctimes d’ac-
cidents de trànsit.

Memòria i pregària per Mn. Josep Rovira
El dia 25 d’octubre va morir Mn. Josep Rovira i Sarlat. Nascut a Arenys de Munt el 27 
de setembre de 1927, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i fou orde-
nat prevere a l’església de Sant Martí del Seminari el 8 de juliol de 1956. Va exercir el 
ministeri primer com a vicari al Port de la Selva i a Castelló d’Empúries. El 1958 fou 
nomenat ecònom d’Adri i encarregat de Biert, càrrec, aquest darrer, que exercí fins 
l’any 1960 quan fou nomenat encarregat de Montcal. El 1966 era ecònom de Sant Sa-
durní de l’Heura, el 1969 de Cruïlles i Sant Cebrià de Lledó i, el 1974, també regent de 
Monells. Del 1985 al 2015 fou rector d’aquestes quatre parròquies. Del 1981 al 1983 
exercí també de regent de Peratallada i, del 2003 al 2008, fou rector de Sant Cebrià 
dels Alls. Actualment residia a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla. 


