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      La mirada del cor  

Un jove, buscant un món millor per viure, emprengué un 

llarg viatge. Un dia, molt lluny ja del seu país, s’aturà a 

l’entrada d’un poble davant una caseta on hi havia un avi 

prenent el sol. Pensant que en aquell lloc segurament les 

coses serien molt diferents i que potser hauria trobat el món 

millor que buscava, s’adreçà al vellet i li preguntà: -- 

“Digui’m, bon home, ¿quina classe de gent viu aquí?” --- 

L’avi li contestà: “¿com era la gent del lloc d’on vens?”  – “Oh!, si vostè ho sabés!... -digué el 

jove, malhumorat-: una colla de gent egoista, desconsiderada i dolenta... per això he marxat”. -- 

L’home li contestà: “el mateix trobaràs aquí”. I el noi se n’anà tot trist-. --- Aquell mateix dia un 

altra jove arribà a la mateixa casa i, en veure l’ancià, li preguntà el mateix que l’altra: -“¿Com és 

la gent d’aquest lloc?” – Ell li digué: “¿Com és la gent del lloc d’on vens?” – “Oh!, -va contestar 

el jove, amb pena-: una gent meravellosa, honesta, bona i acollidora. Em dol tant haver-los 

deixat!”. – El vell li contestà: “El mateix trobaràs aquí”. – I el jove se n’anà tot content-. ------- 

Un veí que havia escoltat les dues converses preguntà, perplex, al vellet: ¿Cóm és que heu donat 

la mateixa resposta a dues situacions tan diferents? – L’avi li digué: “Veiem la realitat a través del 

nostre cor. Aquell que viu a disgust en un lloc no podrà trobar una cosa diferent en un altra, i el 

que està bé en un lloc ho estarà en tots. Estar bé a tot arreu depèn només de tu”.    -  -  -  -  -  - - -  

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

             5è aniversari de la “Laudato si”  

(6) – Perdoneu-nos com nosaltres perdonem -- 
Demanem perdó perquè la pobresa i els problemes 

mediambientals son dues cares de la mateixa moneda que 

tenen a veure amb una greu injustícia social. -- Demanem 

perdó perquè per mantenir el nostre estil de vida necessitem un món amb greus desigualtats: uns 

països del Sud empobrits, dels quals espoliem els recursos, amb governs corruptes i persones 

esclavitzades. -- Demanem perdó perquè els efectes del nostre comportament irresponsable que 

genera el canvi climàtic es fa sentir en els sectors de població més vulnerables, més exposats als 

fenòmens meteorològics extrems, a pluges torrencials o a greus sequeres. 

– Demanem perdó perquè les nostres deixalles afecten sobretot els mitjans 

de vida i la salut de les persones empobrides. – Demanem perdó perquè la 

sobreexplotació de recursos a través de l’agricultura, la ramaderia i la 

pesca, l’explotació forestal i la mineria intensives per cobrir les necessitats 

del nostre món ric, priven els més febles del seu mitjà de subsistència 

habitual, els obliguen a sortir del seu entorn i a desplaçar-se, els desarrelen 

i perden la seva identitat, la seva dignitat i la mateixa vida en la recerca 

d’un refugi que no els donem.  ---- Adaptat de Missa Dominical 2020 /11. 
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EXÈQUIES † Miquel Vilà Sitjà (84) Ordis, 06 gener / Joan Güell Pagès (89) Borrassà, 14 

gener / Pere Bonaterra Riera (85) Vilamalla, 17 gener. 
 

INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 07 Joan Vidal / Aurora Fajula / Claudi Clotas. 14 Joaquim Fort / Adrià Velsch-Fort. / 
Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 21 Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 28 Joaquim 
Fort / Adrià Velsch-Fort / Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. -- LLADÓ: 28 Mn. Josep Pujol i 
Esteve. -- NAVATA: 20 Paquita Espigulé. 27 Miquel Planas Vilà – Anna Iglesias Grau – Jaume Planas 
Iglesias. -- ORDIS: 07 Anna Torrentà i Teresa Terradas. 14 Fam Casas-Jaume. 21 Fam. Coll-Ventolà. 28 
Joaquim Costa i Anna Subirós. -- PONTÓS: 21 Mariano Bonet i Arro / Mn. Josep Pujol i Esteve. -- 
VILA-SACRA: 07 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILAMALLA: 06 Arcadi Benejam Gustà. 13 Josep Buixó. 
-- VILATENIM: 14 Mn. Josep Pujol i Esteve.  
............................................................................................................................................................... 

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES  

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). --ATENCIÓ! canvi d’hora. Les misses anticipades de Vilamalla i Navata 
s’avancen una hora: la de Vilamalla passa a les 17.30 i la de Navata a les 19.00h. 

Dissabte 06: RIUMORS  16.30 / Vilamalla 17.30 / Navata 19.00       

Diumenge 07: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Borrassà 10.00 missa (Mn. Manel) / Lladó 

12.00 CP (Teresa Martí) / VILA-SACRA 11.30 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 13: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00    

Diumenge 14: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / 

Borrassà 12.00 CP (Josep Vilà) / Ordis 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dimecres 17 - Dimecres de Cendra: Borrassà 19.00 Missa i imposició de la cendra. 

Dissabte 20: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00   

Diumenge 21: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 CP (Pere Vila) / FORTIÀ 10.30 

missa (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 missa -fam- (Mn. Manel) / Lladó 12.00 CP (Josep Vilà).  

Dissabte 27: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00 

Diumenge 28: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis 

12.00 missa (Mn. Manel).  

Estat de caixa (a 31.12.20): Borrassà: 5.137,44 / Cabanelles: 167,14 / Espinavessa: 459,28 / 
Lladó: 6.075,89 /L’Estela: 1367,67 / Navata: 5.734,33 / Ordis: 5.011,74 / Pontós: 3.841,37 / 
Queixàs: 259,33 / Taravaus: 961,54 / Vilademires: 1.699,49/ Vilamalla 6.199,15  - - - - - - - - - 

EL RACÓ DE PENSAR 1) “Qualsevol pot enfadar-se, això és molt senzill. Però 

enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, 

amb el propòsit just i de la manera correcte, això, certament, no resulta tan 

senzill.” (Aristótil)  

2) Es perden més vides pel pendent de la mediocritat que pel pendent del mal” 
(J. L. Martín Descalzo) --- 

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

http://www.bisbatgirona.cat/
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El president de Càritas Alt Empordà Interior, Marià 
Lorca, ha dirigit una carta a tota la gent que 
durant la campanya de Nadal ha fet aportacions 
en forma d’aliments o de diners, on diu: 
“Les necessitats són moltes i els recursos justos; 
no dubtin que les seves aportacions són rebudes 
amb alegria, i seran destinades a millorar en la 
mesura del possible la qualitat de vida de les 
persones més vulnerables i necessitades. 
Gràcies per la seva generositat, per confiar en 
nosaltres com a entitat social. L’ajut de persones 
sensibilitzades com vosaltres és més necessari 
que mai per poder arribar a tothom”. 
 
 
Convé recordar la necessitat de procurar ser 
puntuals a les celebracions de les misses. Primer, 
perquè és un signe de respecte al Senyor, que és 
qui ens convoca. En segon lloc, és un signe de 
respecte als germans que han arribat a l’hora, 

perquè se’ls distreu i molesta. I 
 
Grup d’evangeli. Dimarts 20 a les 20.00 h. als locals de la Immaculada de Figueres. 

 


