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El gosset i el conill (conte) 

Uns pares van comprar un dia un conillet pels seus nens. Els 

nens del veí també van demanar als seus pares una mascota i 

aquests els compraren un petit pastor alemany. --- Em fa por 

que un dia el teu gos vindrà a menjar-se el meu conill –va dir 

el veí. –Impossible! -respongué el veí-. El meu pastor és també 

un cadell, creixeran junts i es faran amics.  

Passaren els dies i els dos animals es feren amics. Era normal 

veure al conill en el jardí del veí i viceversa. /// Un dia, la família propietària del conill va 

marxar un cap de setmana a la platja deixant el conill a la caseta. Aquell mateix cap de setmana 

mentre els amos del gos estaven dinant, el seu pastor alemany entrà portant a les dents el 

conill veí, brut de terra i mort. Indignats, li van donar una solemne palissa. ---  

“Els nostres veïns tenien raó”, es deien. “Ja es veia que no podia ser!  ¿I ara què farem? ¡Estan 

a punt d’arribar!”. El gosset, mentrestant, es quedà a fora, castigat, somicant i llepant-se les 

ferides. --- Això és el que van fer: van comprar un conill idèntic i el van deixar a la caseta 

buida esperant que no notessin el canvi. --- Quan els veïns van arribar, de seguida se sentiren 

els crits de sorpresa dels seus fills, que no se sabien explicar què havia passat.  

I és que el seu conill havia mort i els nens l’havien enterrat al capdavall del jardí. El gos, 

després de buscar i buscar el seu amic, el va trobar mort i enterrat. Molt afectat, el va 

desenterrar i el va portar als seus amos per si el podien fer reviure. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quantes vegades no hem perdut un objecte i poc despre s allo  que ens semblava un robatori 
nome s havia estat un oblit! O hem criticat alguna persona perque  no ens ha saludat, i resulta 
que no ens havia vist! I així  moltes coses semblants. 

Dia riament convivim amb malentesos que poden desestabilitzar la nostra vida. La meitat 
dels nostres errors ens passen per deixar-nos portar pels sentiments i no per una lectura 
reposada i raonada del que passa. --- Tendim a jutjar massa de pressa els fets sense abans 
verificar que  ha passat realment, causant, sovint, un sofriment injust a l’altra. 
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DESPATX PARROQUIAL. Rector: Mn. Manel Masvidal 972.52.51.84 i 693.655.922. - Mn. Jordi Pla, 
vicari col·laborador: 696.842.385. // Germana Elisa Tomás RSJG (Vila-sacra i Vilatenim) 654.285.854 
/ Jordi Coll (Fortià i Riumors) 657.653.556. 
 

 

BATEIGS: Sasha Marie Mayora Carpio (Pontós, 30 novembre) / Uriel Puig Rodríguez 

(Borrassà, 07 desembre). 

EXÈQUIES † Carme Portella Grabuleda (Navata, 29 novembre) / Mercè Camps  Armengol 

(Ordis, 05 desembre) / Avelina Ballestero Milián (Lladó, 08 desembre) / Marina Costa 

Oliveda (Vilamalla, 20 desembre). 

S’HAN UNIT EN MATRIMONI: Álvaro Rodrigo Mayora Soncco i Sharon Monique Carpio 

Milón (Pontós, 30 setembre).  
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INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 05 Pere Planas i Conxita Vehí. 06 Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort 12 Pere Casas (aniv) / 
Gabriel Arbat i Quer. 19 Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort / Francisca Torrent Feliu. / 26 Adrià Casas 
(aniv).  ----  NAVATA: 19 Paquita Espigulé Boschmonar.  
ORDIS: 05 Mercè Camps. 12 Fam. Vilà-Algam. 19 Esteve Vila i Maria Carbonell. 26 Rafael Gimbernat.  
VILAMALLA: 18 Carme Puignou. 25 Fam. Del Pozo.  

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES  

Si no s’indica altra cosa: Vilatenim, diumenges 10.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) -- Vila-sacra, 
diumenges 12.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) – Fortià, diumenges 11.00h CP (Jordi Coll) – Riumors, 
dissabtes 17.00 CP (Jordi Coll). 

Dimarts 31 desembre Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Dimecres 01 (Cap d’Any) -Santa Maria-: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Pontós 10.30 

missa (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel) / Lladó 12.00 CP (Pere Vila). 

Dissabte 04: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 05: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis 

12.00 missa (Mn. Manel). -- Diumenge 05 Vespre (anticipada de Reis): Vilamalla 18.30  

Dilluns 06 (Reis): Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Borrassà 10.30 missa (Mn. Manel) / 

Navata 12.00 missa (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Pere Vila) / Fortià 11.00 CP (Jordi Coll). 

/ Vila-sacra 12.00 CP (Jordi Coll). 

Dissabte 11: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 12: BAPTISME DEL SENYOR. Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 12.00 CP 

(Josep Vilà) -SANT JULIÀ i SANTA BASILISSA- (Foment del Montgrí) / Lladó 11.00 missa 

(Mn. Manel) SANT SEBASTIÀ (coral de Vilamalla) / Borrassà 12.00 CP (Teresa Martí) / 

FORTIÀ 12.30 missa (Mn. Manel) -SANT JULIÀ i SANTA BASILISSA- (Rossinyolets). 

Dissabte 18: Vilamalla 18.30 

Diumenge 19: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Navata 10.45 missa (Mn. Manel) SANT 

ANTONI -la Cervianenca / Ordis 12.00 CP (Josep Vilà) / Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel) 

SANT SEBASTIÀ -familiar- (la Principal de l’Escala) / Vilatenim 12.00 (Mn. Jordi) SANT 

ANTONI + benedicció animals (Rossinyolets).- 

Dissabte 25: Navata 20.00. 

Diumenge 26: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 

12.00 CP (Teresa Martí) / Vilamalla 12.00 SANT VICENÇ (La Selvatana). 

................................................................................................................................................ 

FORTIÀ 04 gener 19.00h Cantada de gòspel amb ‘EMPORDÀ GÒSPEL CHOIR’. 
................................................................................................................................................ 

PER PENSAR-HI «No som éssers humans vivint una aventura espiritual; som essers 
espirituals vivint una aventura humana» (Teillard de Chardin).  
 

********** Aquest suplement també el podeu trobar a la web del bisbat, (www.bisbatgirona.cat). **********  

http://www.bisbatgirona.cat/

