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EL SEMBRADOR DE DÀTILS 

Un viatger arribà a un petit oasi, amagat entre les 

dunes del desert, i es trobà amb un vellet ajupit a terra 

treballant. Semblava estar cavant i colgant alguna 

cosa. -- Intrigat, se li acostà. -Bon dia, -el saludà-. La 

pau sigui amb tu! –I també amb tu! -respongué 

l’home-, somrient. -- Que feu aquí treballant amb 

aquesta calor, bon home? -preguntà el foraster, 

encuriosit-. –Sembro, contestà l’altra tranquil·lament. 

– I, ¿què sembreu? -si es pot saber-. – Dàtils,- contestà 

l’ancià, assenyalant les palmeres dels voltants. – Dàtils? -repetí, incrèdul, el visitant com si 

hagués sentit la tonteria més gran de la seva vida-. -- -Digueu-me, bon home, quants anys 

teniu? – No ho sé -contestà el vellet-. Setanta... potser vuitanta... Ho he oblidat. Però això, 

¿què importa? -- Es que se us ha posat el sol al cap? -digué el nouvingut en to burleta-. Vos 

sabeu que els datilers triguen cinquanta anys en fer-se grans i donar 

fruits. No us sembla que és impossible que colliu res del que ara 

sembreu? Quin negoci és aquest? Jo no hi perdria el temps i ho 

deixaria córrer-. --- Mireu, amic, -li contestà el vell eixugant-se la 

suor-. Jo menjo els dàtils que un altra va sembrar, algú que com jo no 

va tastar el que sembrava. Però, si no hagués estat per ell, totes 

aquestes palmeres que veieu no hi serien. Jo sembro avui perquè uns 

altres puguin menjar demà. Per això crec que el meu treball val la 

pena. És el que he de fer i ho faig amb gust. Si només treballéssim per 

treure’n guanys ara, sense pensar en el demà, el món no tindria futur.  
................................................................................................................................................................ 

5è aniversari de la “Laudato si” 

5 – Doneu-nos el pa de cada dia. --- Quina barra! Demanem que Déu ens doni cada dia a 

tots el pa que necessitem per viure, mentre mantenim un estil de vida que ho fa incompatible amb 

que aquest arribi a tothom. --- Amb el ritme de vida que portem només uns quants privilegiats -

entre els que potser hi ets tu, lector- poden gaudir d’una vida digne, amb el “pa” necessari per 

desenvolupar-se com a éssers humans: menjar suficient, aigua potable, habitatge, escoles i 

hospitals. --- El nostre egoisme i la nostra insensatesa no només condemna a la misèria a milions 

de persones, sinó que destrueix el nostre propi planeta. – L’home és capaç de grans heroismes, 

certament, però també només l’home -amb el seu estúpid i insaciable afany de lucre, és capaç de 

mossegar la ma que li dona de menjar. --- ¿Quin llegat deixem als qui venen darrera nostra? Amb 

la destrucció del planeta tots i tenim a veure. Per això la seva salvació es també tasca de tots. 

DESPATX PARROQUIAL. Rector: Mn. Manel Masvidal 972.52.51.84 i 693.655.922 --- Col·laboradors: 

Mn. Jordi Pla (pvre) 696.842.385 - Pere Vila, Teresa Martí i Josep Vilà: cel. Paraula // Elisa Tomás 
RSJG (Vila-sacra i Vilatenim) 654.285.854 / Mn. Jordi Coll -diaca- (Vila-sacra, Vilatenim, Fortià i 
Riumors) 657.653.556. 
 

 

Col·lecta extraordinària del DIA DEL SEMINARI. Borrassà: 186.50 / Lladó: 82.01 / Navata: 
121.54 / Ordis: 86.50 / Vilamalla: 85.00 / Fortià: 47.00 / Riumors: 40.00 / Vila-sacra: 80.00 / 
Vilatenim: 45.00 /    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
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INTENCIONS MISSES 

 

BORRASSÀ: 01 Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 03 Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà 
Torrent. 06 Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort / Francisca Torrent Feliu / Joan Roura / Loreto Quer / 
Fam. Casas-Vidal. 10 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent / Pere Planas / Conxita Vehí. 17 
Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 24 Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort. 31 Gabriel Arbat i 
Quer / Trini Costejà Torrent. LLADÓ: 31 Sebastià Sau. ORDIS: 01 Miquel Santaló i Margarida Camps. 
03 Família Vilà-Costa. 17 Mercè Camps.  

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES  

ATENCIÓ: LA MISSA (o CP) dels diumenges i festius de VILA-SACRA passa a les 11.30 h. 
Celebracions Paraula - Vilatenim: diumenges 10.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) -- Vila-sacra: 
diumenges 11.30h CP (Elisa Tomás, RSJG) – Fortià: diumenges 11.00h CP (Mn. Jordi Coll, diaca) 
– Riumors: 17.00 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).  

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

Divendres 01 (Cap d’Any) -Santa Maria-: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa 
(Mn. Manel) / Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel) / VILA-SACRA 11.30 CP (Teresa Martí). 

Dissabte 02: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 03: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 
missa (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Teresa Martí).    

Dimarts 05: Vilamalla 18.30 (anticipada de Reis). 

Dimecres 06: -REIS-: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 CP (Josep Vilà) / Navata 
10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 CP (Pere Vila). Pontós 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 09: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 10 -BAPTISME DEL SENYOR-: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 
missa (Mn. Manel) -SANT SEBASTIÀ-. / Ordis missa 12.00 (Mn. Manel) -SANT JULIÀ i SANTA 
BASILISSA- / FORTIÀ 12.00 (Mn. Jordi Coll, diaca) -SANT JULIÀ I SANTA BASILISSA-. 

Dissabte 16: Vilamalla 18.30 - / Navata 20.00 

Diumenge 17: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 CP (Josep Vilà) / Navata -SANT 

ANTONI ABAD- 10.30 missa (Mn. Manel) / Vilatenim -SANT ANTONI ABAD- 12.00 (Mn. Manel). 

Dissabte 23: Navata 20.00h (familiar).  

Diumenge 24: Pontós 09.15 (Mn. Jordi) / Ordis 09.30 (Mn. Manel) / Borrassà- SANT 

SEBASTIÀ- 10.30 (Mn. Manel) / Lladó 12.00 CP (Pere Vila) / Vilamalla 12.00 -SANT VICENÇ- 
(Mn. Manel).  

Dissabte 30: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00  
Diumenge 31: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Pols (Ordis) 
-La Candelera- 12.00 missa (Mn. Manel). 

APORTACIÓ GERMANOR (FONS COMÚ DIOCESÀ): Borrassà: 146.00 (quota) / Lladó: 
69,22 / Navata: 279.00 (quota) / Ordis: 250.50 / Pontós: 31.00 / Vilamalla: 137,00 
/ Fortià: 99.00 / Riumors: 48.50 / Vilatenim: 55.00 / Vila-sacra: 553.00 (quota). 

Per a pensar. Potser no trobem la pau perquè la cerquem a fora quan la hauríem 
de buscar primer a dins. El cristianisme vol començar sempre per la pau de dins, la 
de cadascú, la d'aquell bri de Déu que hi ha en cada home. -- Josep Mª Ballarín 

                 *   *   *   *  Aquest suplement també el trobareu a www.bisbatgirona.cat   *  *  *  * 

http://www.bisbatgirona.cat/

