Visquem amb entusiasme
aquesta indiferència porta a la por —que és sempre excloent i mata— però alhora cal albirar l’esperança que
ens mou a no deixar-nos abatre per la por i el desencís
d’aquest moment present. “La vostra alegria ningú no
us la prendrà”, ens diu Jesús en l’evangeli segons Sant
Joan, perquè neix d’un cor que esma i viu la vida intensament, en servei i donació als altres!

Aquest és el lema de la parròquia de Sant Josep per
aquest curs 2020-2021. Enmig del temporal de la pandèmia per la Covid-19 que vivim, creiem que —com
a comunitat crisana— cal mirar la vida i la situació
present amb els ulls de l’esperança; traient el to posiu
en tot moment de la situació present, malgrat les diﬁcultats de com viure aquesta “nova normalitat”; la crisi
econòmica amb la precarietat laboral de moltes persones; el dolor de molta gent sola o malalta; la mort de
persones esmades; i la incertesa d’un futur poc clar i
sempre “provisional”!

Per això, aquest any hem posat en una paret de l’església, un mural de persones amb el seu somriure —sense
mascareta— per mostrar la nostra alegria i conﬁança
en Déu. Ens cal donar somriures al món. En aquests
moments ens calen gestos de tendresa, d’amistat, de
suport, d’abraçades intenses,... malgrat el distanciament social, les mascaretes i que no podem fer-los
presencialment, almenys ens els transmetem amb
imatges...
I tal com ens diu aquesta pregària, donem somriures:
Un somriure.
Somriure no costa gens

Cal poder ser llum enmig de moltes foscors, que com a
negres nuvolades de ﬁnals d’esu ens envolten per tot
arreu; per poder il·luminar —encara que només sigui
tènuement— el camí a seguir en aquests moments de
la nostra història. El nostre repte no és altre que el ser
persones que viuen la solidaritat —parr i comparr
la vida i el que tenim amb tothom qui ho necessi—,
i posant en tot moment la nostra conﬁança només en
Déu, que és el Senyor de la nostra vida, qui la guia i la
porta a bon port, malgrat els temporals i les llevantades, i tants altres entrebancs que ens surten en aquest
nostre viatge.

i dona per a molt.
Un somriure fa rics els qui el reben
sense empobrir aquells qui el donen.
Un somriure només dura un instant,
però el seu record pot ser etern.
Ningú no és prou ric per poder-se’n estar
i ningú no és prou pobre per no poder-lo donar.
Un somriure porta pau a la llar,
és prova innegable d’amistat.

Com a crisans la realitat present no ens pot deixar indiferents al dolor i al pament de tanta gent; perquè

Un somriure dona repòs al qui està cansat,
torna el coratge al més desenganyat.
Si alguna vegada trobeu una persona
que no us dona el somriure
que vosaltres mereixeu,
sigueu generosos:
doneu-li el vostre,
perquè ningú no té tanta necessitat d’un somriure
com aquell que no pot donar-lo als altres.
Jordi Reixach i Masachs
rector de la parròquia de Sant Josep
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