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Les circumstàncies de la vida a la llum de la fe 

«Tot té el seu moment. Sota el cel hi ha un temps per a 
cada cosa. Hi ha un temps d'infantar i un temps de morir, 
[…] un temps de plorar i un temps de riure, un temps de 
plànyer-se i un temps de dansar. Un temps de cercar i un 
temps de perdre, un temps de guardar i un temps de 

llençar. Un temps d'esquinçar i un temps de cosir, un temps de callar i un temps de parlar. Hi ha 
un temps d'estimar i un temps d'odiar, hi ha un temps de guerra i un temps de pau.» (Coh, 3,1-
2.4.6-8). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pels creients, la vida és un do de Déu. Però això no treu que el viure sigui feixuc, i difícil. --- És 

que Déu ha fet malament les coses? No! En la creació, tot el que existeix «està bé» (Gn 1, 1-31). 

El cas és que volem controlar les coses i que aquestes siguin al nostre gust, i això no és possible.  

A la vida succeeixen esdeveniments de tot tipus. Nosaltres els classifiquem en bons i dolents. --

Però potser no hi ha coses ‘bones’ o ‘dolentes’, ‘agradables’ o ‘desagradables’, ‘plaents’ o 

‘doloroses’. Són coses que passen, senzillament. Però no són la nostre essència, i no l’afecten. 

La nostra essència està “salvada”. Aquesta està fora de perill, passi el que passi. 

San Pau (Rm, 8) ho expressa així: «Jo penso que els sofriments del món present no són res 

comparats amb la glòria que s’ha de revelar en nosaltres. Perquè l’univers creat espera amb 

impaciència que la glòria dels fills de Déu es reveli plenament: l’univers (......) manté l’esperança 

que també ell serà alliberat de l’esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria dels 

fills de Déu. (......) Hem estat salvats... / (......) / Si tenim Déu amb nosaltres, qui tindrem en 

contra?» Ell, que no va plànyer el seu propi Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres, com 

no ens ho donarà tot juntament amb ell? Qui s’alçarà per acusar els elegits de Déu, si Déu mateix 

els fa justos? Qui gosarà condemnar-los, si Jesucrist mateix va morir, més encara, va ressuscitar, 

està a la dreta de Déu i intercedeix per nosaltres? Qui ens separarà de l’amor de Crist? (......) 

N’estic cert: ni la mort ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present ni el futur, ni els 

poders, ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l’univers creat no ens podrà separar de 

l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre. 

Déu sap quin és el moment adient per a cada cosa, ell veu i coneix més 

enllà de les aparences. L’obra de Déu és eterna, l'home té les seves 

limitacions. No podem veure el disseny misteriós i etern de Déu, no 

podem abraçar-lo del principi a la fi. ---- Però, hem de saber que Déu 

ha fet bones les coses. En totes les coses hi ha present l’ ordre i 

l’harmonia. Tenir temor de Déu significa estar obert al seu misteri. 

El desordre ha estat introduït en el món pel pecat. Però el mal no té la 

última paraula. Asserenem-nos. Hem estat redimits per Jesucrist (tornem a rellegir el text de sant 

Pau). ---- Donem-ne gràcies a Déu i actuem en conseqüència. 

******************************************************************************************  

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. 
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EXÈQUIES † Ramon Jornet Casas (Fortià, 30 desembre) / Joaquim Pagès Pujolar 

(Borrassà, 10 gener) / Ramon Arbat Montcanut (Borrassà, 15 gener). 

 

INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 02 Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort / Claudi Clotas (aniv.). 09 Francisca Torrent Feliu / 
Gabriel Arbat i Quer. 16 Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort /  Gabriel Arbat i Quer. 23 Francisco Simón 
Vilademat i Dolors Simón Calmó. 01 març Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort / Gabriel Arbat i Quer.   
LLADÓ: 16 Rosa Malagelada Collell.  
NAVATA: 22 Paquita Espigulé Boschmonar. 29 Miquel Planas Vilà i Ana Iglesias Grau.  
ORDIS: 02 Pabordeses de Pols / fam. Casals / Núria Gifre. 16 Mercè Camps.  
VILAMALLA: 01 Ana Cabrera Jurado / Arcadi Benajam Gustà. 08 Josep Buixó. 22 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). 

Dissabte 01: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 02: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / 

Pols 12.00 missa -La Candelera- / Lladó 12.00 CP (Pere Vila).  

Dissabte 08: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 09: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel)  / Borrassà 

12.00 CP (Josep Vilà) / Lladó 12.00 CP (Teresa Martí) / VILA-SACRA 12.00 (Mn. Manel) 

SANT BLAI -amb la coral de Vila-sacra-. 

Dissabte 15: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 16: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 
12.00 missa -fam.- (Mn. Manel). 

Dissabte 22: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 23: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 

12.00 missa (Mn. Manel). 

Dimecres de Cendra 26: Borrassà 19.00 Missa i imposició de la cendra. 

Dissabte 29: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 (amb bateig) 

Diumenge 01 març: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / 

Borrassà 12.00 CP (Pere Vila) / VILA-SACRA 12.15 missa (Mn. Manel) -coral Vila-sacra-. 

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

Estat de caixa (a 31.12.19): Borrassà: 5385,14 / Cabanelles: 226,51 / Espinavessa: 1.159,08 / 
Lladó: 6562,44 /L’Estela: 1367,67 / Ordis: 5596,00 / Navata: 6282,84 / Pontós: 2.982,58 / 
Queixàs: 251,93 / Taravaus: 1.003.37 / Vilademires: 1.668,76/ Vilamalla 6.860,40 / Fortià: 
5.114,78 /Riumors: 5.421,70 / Vila-sacra 10.527,70/ Vilatenim 1.133,23. 

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

http://www.bisbatgirona.cat/
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