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Desconfinem el cor? 

Tots tenim ganes de que la situació de pandèmia que vivim 

i que ha portat el dolor a tantes famílies per les morts i els 

malalts que ha causat i està causant, acabi el més aviat 

possible. I no només ho dic per la situació sanitària, sinó 

per la crisi econòmica i social que portarà associada i que 

ens obligarà a treure el millor de nosaltres mateixos per 

fer-li front.  

En aquest sentit, la situació de confinament que molts vivim és potser el menor dels mals, o el 

més suportable: hem de tenir en compte que els nostres pobles són petits i moltes cases disposen 

de pati u hortet. Imaginem la situació de moltes famílies nombroses confinades en pisos petits o 

en les que la convivència familiar no és bona. Pensem també en els presos, els indigents i les 

moltes famílies que pràcticament no tenien “coixí” econòmic. Per no parlar dels nostres germans 

de tants països que ja abans de la pandèmia  estaven en una situació molt precària i que ara es 

trobaran pràcticament en la desesperació. Tots ells demanen 

la nostra màxima generositat humana i cristiana. Es hora 

de “desconfinar el cor”. 

No vull acabar aquestes ratlles sense agrair de tot cor totes 

aquelles persones que, fins i tot posant en risc la seva vida, 

han estat i estan treballant atenent als malalts i assegurant que 

als “confinats” no ens faltin els subministraments bàsics. 

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

Pel que fa als serveis religiosos, a l’hora d’escriure aquestes ratlles (30 

d’abril) només podem dir que a partir de l’ 11 de maig podríem entrar en 

la fase I de l’anomenada “desescalada”. Això vol dir que a partir d’aquest 

dia -a la pràctica el cap de setmana del 16 i 17- es podrien reprendre les 

misses, en les condicions que assenyali el bisbat, en el marc de les 

instruccions dels Governs.  

A falta, doncs, d’instruccions més concretes, a data d’avui el que sabem 

és que en aquesta fase es permetrien les misses amb un màxim de persones de 1/3 de la 

capacitat del temple, separades entre sí per la distància de seguretat, i amb mascareta.  Si fos 

així –repeteixo, si fos així- els dos últims caps de setmana d’aquest mes de maig ja hi hauria les 

misses habituals, no així les festes, que han quedat suprimides.  

En aquest Suplement hi trobareu, com sempre, els horaris de les misses i celebracions del mes, 

és el calendari teòric. A la pràctica, es farà el que es pugui. 

******************************************************************************************  
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EXÈQUIES † Rogeli Punsí Arte (Queixàs, 01 abril) / Montserrat Climent Codinach 

(Borrassà, 06 abril) / Josep Arnall Mallart (Vila-sacra, 14 abril). 
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INTENCIONS MISSES 
 

Parleu amb Mn. Manel o amb els encarregats de les parròquies per reprogramar-les. 

*******************************************************************************************************  
Festes suspeses. --- A la Passió de Vila-sacra, la missa de la Mª de Déu dels Dolors 
(Creixell 03 abril), la Festa de Primavera (Pontós 05 d’abril), i els Aplecs de Santa Anna 
(Pontós) i Sant Nicolau (Ordis) del Dilluns de Pasqua passats hi hem d’afegir aquest mes 
de maig l’Aplec dels Apòstols (Lladó, 01 maig) i les Festes de la Vellesa d’ Ordis, de 
Borrassà i de Fortià (17 de maig).  

Queden ajornades les primeres comunions de Navata, Borrassà i Fortià, així com la 
Professió de Fe a Navata. --- Aquestes celebracions queden pendents de reprogramar.  

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

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES MAIG’20 

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).  

Diumenge 17: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 

12.00 missa (Mn. Manel).  

Dissabte 23: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 24: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / Lladó 

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

Dissabte 30: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 31: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / FORTIÀ 10.30 missa (Mn. Manel) / Lladó 

12.00 CP (Pere Vila) / VILA-SACRA 12.00 missa (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Teresa M.). 

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

RACÓ DE PENSAR 1) Un home passejava pel camp meditant sobre 
l’existència de Déu, sense arribar a cap conclusió. Caminant, caminant, va 
arribar davant d’un gran arbre i s’aturà. Alçà els ulls i digué, desesperat: 
«Si existeixes, fes que es moguin aquestes branques!». -- No es va moure 
ni una fulla. - ¡Menys mal! -va dir-. Després de tot, ¡potser sí que existeixes!  

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

2) El meu nom és «JO SOC». Quan vius en el passat, amb els seus errors i pesars, 

jo no estic allà: el meu nom no és “Jo vaig ser”. Quan vius en el futur, amb els seus 
problemes i temors, jo no estic allà: el meu nom no és “Jo seré”. Quan vius en aquest 

moment, jo estic aquí. El meu nom és JO SOC. (Hellen Mallicoat). 

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

PENSAMENT ---- El jove coneix les regles, el vell les excepcions ----------------------------------- 
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**** Aquest suplement també el podeu trobar a la web del bisbat: www.bisbatgirona.cat. **** 

http://www.bisbatgirona.cat/

