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Als joves (2)
«Qui sou, Senyor?»
Davant d’aquesta presència misteriosa que el crida pel
seu nom, Saule pregunta: «Qui sou, Senyor?» (Ac 26,15).
Aquesta pregunta és summament important, i tots a la
vida, tard o d’hora, ens l’hem de fer.
No n’hi ha prou amb haver sentit parlar de Crist a altres,
cal parlar amb Ell personalment. Això, bàsicament, és
pregar. És parlar a Jesús directament, encara que
tinguem el cor potser desordenat, la ment plena de
dubtes o fins i tot de rebuig cap a Crist i els cristians.
M’agradaria que cada jove, des del més profund del seu cor, arribés a fer-se aquesta
pregunta: «Qui sou, Senyor?».
Podem imaginar que, abans de la trobada amb Crist, Saule estava en cert sentit
«ple de si mateix», es considerava «gran» per la seva integritat moral, pel seu zel,
pels seus orígens i per la seva cultura. Certament estava convençut que feia el que
era correcte. Però, quan el Senyor se li va revelar, «va aterrar» i es va trobar cec. De
cop va descobrir que era incapaç de veure-hi, no només físicament sinó també
espiritualment. Les seves certeses van vacil·lar. En el seu interior va advertir que
allò que l’havia animat amb tanta passió -el zel per eliminar els cristians- havia
estat una completa equivocació. Es va adonar que no era el posseïdor absolut de
la veritat, més encara, que estava molt lluny de ser-ho. I, juntament amb les seves
certeses, va caure també la seva «grandesa». De cop va veure’s perdut, fràgil, «petit».
Aquesta humilitat -consciència del propi límit- és fonamental. A qui pensa que ho
sap tot de si mateix, dels altres i fins i tot de les veritats religioses, li costarà trobar
Crist. Saule, tornant-se cec, va perdre els seus punts de referència. Al quedar-se
sol en la foscor les úniques coses clares pera ell foren la llum que va veure i la veu
que va sentir. Quina paradoxa: just quan un reconeix que està cec és quan
comença a veure-hi. ---- MISSATGE DEL PAPA FRANCESC AMB MOTIU DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JOVENTUT - novembre de 2021
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTENCIONS MISSES

BORRASSÀ: 06 Núria Planells Clotas (1r aniv). 13 Joaquim Vidal i Montserrat Comas. 20 Rosa Calmó
Riera i dif. família. 27 Fam. Arbat-Costejà. -- NAVATA: 12 Miquel Planas Vilà / Anna Iglesias Grau /
Jaume Planas Iglesias. -- ORDIS: 06 Maria Dolores Pérez Martín. 13 Fam. Coll-Ventolà. 27 Marta
Torrent i Josep Trayter. -- FORTIÀ: 13 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILAMALLA: 05 Dif. Cabrafiga-Isern
/ 19 Josep Buixó i Matilde Padrós. 26 Fam. del Pozo. -- VILA-SACRA: 06 Mn. Josep Pujol i Esteve. -VILATENIM: 26 Mn. Josep Pujol i Esteve.
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EXÈQUIES † Miquel Pujol Canellas -88- (Riumors, 29 gener) / Maria Vidal Reverter -88(Fortià, 29 gener) / Josep Barceló Portella -68- (Navata, 31 gener) / Esteve Adroher
Guillamet -92- (Lladó, 21 febrer). ACS
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HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES
(Si més avall no s’indica un altra cosa): 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: 16.15 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).
Dimarts 02 -Dimecres de Cendra- INICI QUARESMA: Borrassà 19.00 missa.
Dissabte 05: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 06: Lladó 09.15 CP (Josep Vilà) / Borrassà- 10.00 (Mn. Manel) / VILA-SACRA
11.30 (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Pere Vila).
Dissabte 12: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00h
Diumenge 13: Ordis 09.15 (Mn. Manel) / FORTIÀ 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 10.30
CP (Pere Vila) / Lladó 12.00 missa (Mn. Manel).
Dissabte 19: RIUMORS 16.15 / Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 20: VILATENIM 10.00 (Mn. Manel) / Lladó 10.30 CP (Teresa Martí) / Borrassà
12.00 missa (Mn. Manel) MF / Ordis 12.00 CP (Josep Vilà).
Dissabte 26: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 27: Borrassà 09.15 missa (Mn. Manel) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis
12.00 missa (Mn. Manel).
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Col·lecta extraordinària de MANS UNIDES. Borrassà: 98.42 / Lladó: 133.33 / Navata: 192.75
/ Ordis: 181.50 / Vilamalla: 37.28 / Fortià: 82.30 / Riumors: 27.00 / Vila-sacra: 98.10 / Vilatenim:
44.60. -- TOTAL: 895.20 MOLTES GRÀCIES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AGENDA: 10 de març Teologia a prop. “Job: el mal i la caducitat humana” per Mn.
Jaume Angelats, a les Clarisses de Fortià (19.00 h). --12 de març: Trobada Familiar de
Catequesi de l’Arxiprestat, a la Salut de Terrades (10.00 h). -- 24 de març: “Rembrandt
i la resurrecció” per Mn. Miquel Oliveras, a La Immaculada (20.00 h). – 01 d’abril:
Vetlla de pregària de Quaresma estil Taizé, a l’església de Bàscara (20.00 h).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 cites de Rabindranath Tagore: 1) Si plores per haver perdut el sol, les
llàgrimes no et deixaran veure els estels. 2) L’home s’endinsa en la multitud
per afogar el clamor del seu propi silenci. 3) Engalana amb or les ales d’un
ocell i mai més aixecarà el vol cap al cel. 4) Si no puc anar-hi per una porta,
hi aniré a través d’un altra, o faré una porta nova. 5) Porto dintre meu un pes
angoixant: el pes dels talents que no he donat als demés. 6) Si tanqueu la
porta a tots els errors, també la veritat es quedarà fora. 7) Qui està massa
ocupat fent el bé, no tindrà temps de ser bo.

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

