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Als joves (3)
Després de la revelació en el camí de Damasc,
Saule preferirà ser anomenat Pau, que significa
«petit». No es tracta d’un «nom d’usuari» o d’un
«nom artístic» -tan freqüent avui fins i tot entre
la gent comuna-, fou la trobada amb Crist el
que el va fer sentir-se realment així,
enderrocant el mur que li impedia conèixer-se
de veritat. Ell mateix va afirmar: «Perquè jo soc
el més petit dels apòstols i ni tan sols mereixo
que em diguin apòstol, ja que vaig perseguir l’Església de Déu» (1 Co 15,9).
A santa Teresa de Lisieux, com a altres sants, li agradava repetir que la humilitat
és la veritat. Avui dia moltes «històries» assaonen les nostres jornades,
especialment a les xarxes socials, sovint construïdes artísticament amb molta
producció, amb videocàmeres i escenaris diferents. Es busquen cada vegada més
els focus del primer pla, sàviament orientats, per poder mostrar als «amics» i
«seguidors» una imatge de si mateixos que a vegades no reflecteix la pròpia veritat.
Crist, llum meridiana, ve a il·luminar-nos i a restituir-nos la nostra autenticitat,
alliberant-nos de qualsevol màscara. Ens mostra amb nitidesa el que som, perquè
ens estima tal com som.
La conversió de Pau no va ser un tornar enrere, sinó obrir-se a una perspectiva
totalment nova. En efecte, ell va continuar el camí cap a Damasc, però ja no era el
mateix d’abans, era una persona diferent (cf. Ac 22,10). A la vida ordinària és
possible convertir-se i renovar-se fent les coses que solem fer, però amb el cor
transformat i amb motivacions diferents. En aquest cas, Jesús li va demanar a Pau
expressament que seguís fins a Damasc, cap on es dirigia. Pau va obeir, però ara
la finalitat i la perspectiva del seu viatge havien canviat radicalment. D’ara
endavant veurà la realitat amb ulls nous.
Quan el Senyor va irrompre en la vida de Pau, no va anul·lar la seva personalitat,
no va esborrar el seu zel i la seva passió, sinó que va fer fructificar els seus talents
per fer d’ell el gran evangelitzador fins als límits més llunyans de la terra. ---MISSATGE DEL PAPA AMB MOTIU DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT – 11.2021

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

EXÈQUIES † Trini Iglesias Vilà -99- (Vilamalla, 25 març) / Joan Vilar Adroher -64(Lladó, 29 març) / Quimeta Terradas Bosch -85- (Navata, 06 abril). -- 50 anys de casats:
Eduardo Fernández Ávila i Josefa Ávila Jarri (Santa Anna, 09 abril).
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- (Fortià i Riumors) 657.653.556.

INTENCIONS MISSES

BORRASSÀ: 15 Montserrat Comas i Adrià Casas. -- ORDIS: 01 Anna Ayats i Josep Torrentà. / 15 Fam.
Vilà-Algam. -- LLADÓ: 08 Mn. Josep Pujol Esteve. -- PONTÓS: 22 Fam. Arbat-Costejà. -- FORTIÀ: 22
Mn. Josep Pujol i Esteve. -- RIUMORS: 15 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILAMALLA: 07 Consol Espluga.
/ 21 Fam. del Pozo. -- VILATENIM: 29 Mn. Josep Pujol Esteve.
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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 – 01 maig CP (Elisa Tomás, RSJG) – dies 08-15-2229 missa (Mn. Miquel Roura) – Fortià: diumenges 11.00h CP (Mn. Jordi Coll, diaca) –
Riumors: 16.15 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).
Dissabte 07: Navata 20.00
Diumenge 08: Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Josep Vilà) / Vilamalla
12.00 (Mn. Manel) Festa Vellesa / Borrassà 12.00 CP (Pere Vila).
Dissabte 14: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00h
Diumenge 15: Riumors 10.30 missa (Mn. Manel) Festa Vellesa / Borrassà 12.00 CP
(Teresa Martí) / Lladó 12.00 CP (Josep Vilà) / Ordis 12.00 missa (Mn. Manel) Festa Vellesa.
Dissabte 21: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00
Diumenge 22: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / FORTIÀ 10.30 missa (Mn. Manel) Festa
Vellesa. / Lladó 12.00 CP (Pere Vila) / Borrassà 12.00 (Mn. Manel) Festa Vellesa i MF /
Ordis 12.00 CP (Teresa Martí).
Dissabte 28: Vilamalla 18.30
Diumenge 29: VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / Lladó 10.30 CP (Teresa Martí) /
Borrassà 12.00 CP (Josep Vilà) / Navata 12.00 missa (Mn. Manel) 1es Comunions / Ordis
12.00 CP (Pere Vila).
.....................................................................................................................................
COL.LECTA DIA DEL SEMINARI: Borrassà: 56.27 / Lladó: 49.70 / Navata: 177.30 / Ordis: 68.00 /
Vilamalla: 57.70 / Fortià: 79.05 / Riumors: 65.50 / Vila-sacra: 114.41 / Vilatenim: 56.00 / * * * * *
Col·lecta Càritas (Dijous Sant): Total 231.89 --- Llocs Sants (Divendres Sant): Total 209.45

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

†

Mons. FRANCESC PARDO I ARTIGAS, bisbe de Girona. El passat
dilluns 04 abril, va tenir lloc la missa exequial per Mons. Francesc Pardo
i Artigas, qui ha estat el nostre pastor durant quasi 14 anys. El bisbe
Francesc serà recordat per ser molt proper a la gent -no perdia ocasió de
fer-se present a les parròquies per petites que fossin- així com per la seva
capacitat de treball. Descansi en pau.
.....................................................................................................................................

LA CASELLA A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA -- Recordem que a la declaració de la
Renda es poden marcar simultàniament les caselles de l’ Església catòlica i altres finalitats socials.
És de les poques coses que podem decidir sobre els nostres impostos i així ajudem múltiples
tasques en benefici de les persones, tan t de l’ Església com d’ entitats.

..........................................................................................................................................................
PER PENSAR-HI -- Un vell deia als seus deixebles: Quan jo era jove, era revolucionari i la meva
pregària consistia en dir a Déu: "Dona’m forces per canviar el món". -- Més tard, a mida que m’anava
fent adult, em vaig adonar que no havia canviat gaire res. Aleshores la meva oració començà a ser:
"Senyor, dona’m la gràcia de transformar almenys els de casa meva". Però tampoc. Ara que soc
vell la meva única pregària és aquesta: "Senyor, doneu-me la gràcia de canviar-me a si mateix".
Penso que si hagués pregat així des del principi, no hauria malgastat la meva vida.

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

