27 d’octubre de 2019
EL PONT DEL FUSTER
Dos germans, que vivien en dues finques veïnes, van
tenir problemes entre ells. Va ser el primer conflicte
seriós que tenien en 40 anys. Una llarga i beneficiosa
col·laboració va acabar de sobte. Començà amb un
petit malentès i va anar creixent fins arribar a ser
una gran diferència entre ells.
Un matí, algú va trucar a la porta d'en Lluís, el germà
gran. Es trobà davant un home amb eines de fuster.
- Estic buscant feina per uns dies. Necessita alguna
reparació?
- Sí, tinc un treball per a vostè. Miri, a l'altre costat
del rierol, aquella granja, allà hi viu el meu veí. Bé, de
fet és el meu germà petit. La setmana passada hi havia
un bell prat entre nosaltres i ell va agafar la seva
excavadora, va desviar el llit del rierol i el va fer
passar entre les dues granges, perquè quedés clara la
distància entre nosaltres. Veu vostè aquella pila de
troncs al costat del graner? Vull que construeixi una
tanca, una tanca de dos metres d'alt. No vull veure'l
mai més."
El fuster va treballar de valent tot el dia mesurant,
tallant, clavant...
Al capvespre, quan el granger va tornar, el fuster just
havia acabat el seu treball. El granger va quedar amb
els ulls astorats. No hi havia cap tanca de dos metres!
En el seu lloc hi havia un pont, un pont que unia les
dues granges a través del rierol. Era una fina peça
d'art, fins i tot amb passamans. En aquest moment,
el veí, el seu germà petit, va venir. I, abraçant el seu
germà, li va dir:
- Ets un gran amic, mira que construir aquest pont
preciós després de tot el que he fet i he dit!
El fuster pren les seves eines per acomiadar-se.
- No, espera! – li va dir el germà gran– Queda't uns
quants dies. Tinc molts projectes per a tu.
- M'agradaria quedar-me –va dir el fuster– però tinc
molts ponts per construir.

FESTA DE TOTS SANTS
RECORD DE TOTS ELS DIFUNTS
divendres celebrarem TOTS SANTS.
Aquesta festa abraça en el seu record,
intercessió i exemplaritat, a tots els
fidels que estan al costat de Déu. No
es tracta d’adorar-los, sinó de
honorar-los com a fidels i lleials
deixebles de Crist.
L’endemà de Tots Sants recordem a
tots els difunts: conegut i desconeguts.
Tots aquells que ens han precedit en
la fe i ara dormen el son de la pau.

CANVI HORARI
Amb l entrada de l'horari d hivern la
Missa vespertina a santa Maria dels
Turers, de dilluns a divendres, s avança
mitja hora i serà a 2/4 de 8 del vespre

