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Pregària per la nostra terra 

Pare nostre que sou present en tot l'univers 
i en la més petita de les vostres criatures, 

vós que envolteu amb la vostra tendresa tot el que 
existeix, 

vesseu en nosaltres la força del vostre amor 
perquè tinguem cura de la vida i de la bellesa. 
Inundeu-nos de pau, perquè visquem com a 

germans i germanes 
sense fer mal a ningú. 

Pare dels pobres, 
ajudeu-nos a rescatar els abandonats i oblidats d'aquesta terra 
que tant valen als vostres ulls. Guariu les nostres vides, 

perquè siguem protectors del món, i no pas depredadors, 
perquè sembrem formosor i no pas contaminació i destrucció. 

Toqueu els cors dels qui busquen només beneficis 
a costa dels pobres i de la terra.  

Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirats,  
a reconèixer que estem profundament units amb 

totes les criatures 
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita. 

Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia. 
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita 
per la justícia, l'amor i la pau. 

Aquesta és una de les dues pregàries amb que acaba l’encíclica Laudato si del papa Francesc, de la 

que ara en commemorem el cinquè aniversari i que, malauradament, no ha perdut gens d’actualitat. 

Potser ara ens adonem més que mai de les terribles conseqüències d’un sistema econòmic basat en 

l’explotació dels recursos i de les persones. Tant de bo en prenem consciència i, en sortir d’aquesta 

pandèmia, sapiguem buscar i trobar uns camins ben diferents. Sí és així, haurà servit per alguna cosa. 

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

DESPATX PARROQUIAL. Rector: Mn. Manel Masvidal 972.52.51.84 i 693.655.922 --- Col·laboradors: 

Mn. Jordi Pla (pvre) –-- Pere Vila, Teresa Martí i Josep Vilà (Cel. Paraula) // Elisa Tomás RSJG (Vila-
sacra i Vilatenim) 654.285.854 / Jordi Coll (Vila-sacra, Vilatenim, Fortià i Riumors) 657.653.556. 
 

 

EXÈQUIES † Francesc Serra Serracant (93) (Cabanelles, 14 maig) / Joan Ros Estela (87) 

(Ordis, 19 maig) / Josep Mas Planella (84) (Fortià, 24 maig). 
 

*******************************************************************************************************  
INTENCIONS MISSES 

 

BORRASSÀ: 31 maig Gabriel Arbat i Quer / Mn. Josep Pujol i Esteve. 07 juny Gabriel Arbat i Quer / 
Mn. Josep Pujol i Esteve. 14 Aniv. Pere Moy / Maria Rosa Bretx Comas / Joaquim Fort / Adrià Velsch 
Fort / Adrià Casas / Gabriel Arbat i Quer. 21 Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort / Gabriel Arbat i Quer. 
28 Joan Batlle i Francisca Piarnau / Gabriel Arbat i Quer / Mn. Josep Pujol i Esteve.  
NAVATA: 30 maig Fam. Subirós-Oriol. 14 juny Mn. Josep Pujol i Esteve. 21 Mn. Josep Pujol i Esteve. 
............................................................................................................................................................... 
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ROMERIES A LA MARE DE DÉU DEL MONT 

Dimarts 02 juny : PARRÒQUIA DE LLADÓ Missa a les 
12.00h (al pla)  

Diumenge 07 juny : PARRÒQUIES DE CABANELLES 

suspesa   

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES 

Durant aquest mes de juny, només hi haurà missa els dissabtes a les 20.00h a Navata i a 

Borrassà a les 12.00 els diumenges, amb les mesures higièniques adients. --- Lladó, Ordis, 

Pontós, Vilamalla, Fortià, Riumors, Vila-sacra i Vilatenim les reprendran probablement el juliol.   

Aquesta represa progressiva de les Eucaristies té per objectiu garantir la seguretat, especialment 
de les persones de més risc, grans o de salut precària, que seguiran dispensades de la seva 
participació presencial a la missa. Faran bé, per prudència, d’esperar a sortir més endavant. Un altre 
objectiu és optimitzar els recursos personals i materials de què disposem. 

HORARIS : 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 30 maig: Navata 20.00 

Diumenge 31 maig: Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 06: Navata 20.00 

Diumenge 07: Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 13: Navata 20.00 

Diumenge 14 CORPUS: Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 20: Navata 20.00 

Diumenge 21: Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel).  

Dissabte 27: Navata 20.00 

Diumenge 28: Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dilluns 29: Navata -St. Pere- + festa de la Gent Gran suspès 

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

RACÓ DE PENSAR. Saviesa sufí –Els homes pensen sempre al contrari: 

tenen pressa per créixer, i després sospiren per la infància perduda. Perden 

la salut per tenir diners i després perden els diners per tenir salut. Pensen 
tan ansiosament en el futur que descuiden el present, i així, no viuen ni el 
present ni el futur. Viuen com si no anessin a morir mai i moren com si no 

haguessin viscut. ---Mestre Hejasi. 

– “No hay caridad verdadera que no se enferme o que no se manche”. - Almafuerte (1854-1917).  

– “Jesús és el que succeeix quan Déu parla sense obstacles en un home” (Jean Sullivan) 

*  Aquest suplement també el trobareu a www.bisbatgirona.cat (a Vida Diocesana – parròquies) *  

http://www.bisbatgirona.cat/

