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      El brodat de Déu 

Quan jo era petit sovint solia veure a la meva mare 

molt enfeinada cosint. Quan jo li preguntava què 

feia, ella em contestava que estava brodant. El seu 

treball em tenia molt intrigat, perquè només veia un 

garbuix de fils clars i foscos sense sentit. --- “No 

siguis impacient -em deia ella amb un somriure-, 

quan estigui acabat ja em diràs què et sembla” --- 

Però, per més que m’assegurés que el final seria 

molt bonic, jo no ho veia gens clar: em preguntava 

que hi feien aquells fils tan foscos i lletjos barrejats entre els clars i perquè semblava tot tant 

desordenat i confós. -- Finalment, un bon dia, la mare em cridava i em deia, alegre: -“Mira!”. I 

jo, bocabadat, contemplava un preciós ram de flors, un bonic paisatge o una meravellosa posta 

de sol.  

Quantes vegades, al llarg de la meva vida, he mirat al cel i he estat temptat de dir: “Pare, per 

què?”. “Vols dir que no t’equivoques? - Quan això passa, recordo la mare brodant i tot seguit dic, 

humil: “Perdona, Senyor, la meva ignorància. Hi ha moltes coses que se m’escapen; només tu 

veus el conjunt i saps el final. Ajuda’m a confiar en el teu brodat”. Llavors m’assereno i 

m’adormo en pau.     *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *             
………………………………………………………………………………………………………… 

  L’ocellet i l’incendi 

Quan el gran bosc es va començar a incendiar tots els animals van fugir 

corrent esglaiats, creuaren el riu i es posaren fora de perill a l’altra riba. 

Des d’allí veien com tot era consumit pel foc. Tots..., menys un. Un petit 

ocell feia quelcom estrany: amb el seu bec prenia aigua del riu, volava fins 

l’incendi i deixava caure unes gotes d’aigua sobre les flames. --- Els altres 

animals, en veure-ho, començaren a riure. Li deien que ho deixés córrer, 

que la seva acció era inútil i que estava fent el ridícul. --- L’ocellet els mirà 

tranquil·lament i digué: “Jo, simplement, estic fent la meva part”. 
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BATEJOS Blai Alda Casas (Creixell, 24 abril) / Nora Gutiérrez Pot (Vila-sacra, 08 maig). 
 

INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 06 Mª Rosa Bretx Comas i família / Eulàlia Culubret / Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort / 
Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. 13  Adrià Casas / Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà 
Torrent. 20 Joaquim Fort/ Adrià Velsch Fort.  27 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. FORTIÀ: 
13 Mn. Josep Pujol i Esteve. VILA-SACRA: 27 Mn Josep Pujol i Esteve. -- NAVATA: 12 Teresa Vilar 
Planas / 19 Teresa Vilar Planas. -- ORDIS: 13 Fam. Vilà-Algam 20 Mercè Camps / 27 Joaquim Costa i 
Anna Subirós. -- RIUMORS: 19 Mn. Josep Pujol i Esteve. / VILA-SACRA: 27 Mn Josep Pujol i Esteve. 
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HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES  

SI MÉ S AVALL NO S’INDICA ÉL CONTRARI: Vilatenim: diumenges 10.00 CP (Elisa Tomás, RSJG) 
-- Vila-sacra: diumenges 11.30 CP (Elisa Tomás, RSJG) – Fortià: diumenges 11.00h CP (Mn. Jordi 
Coll, diaca) – Riumors: 17.00 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).  

Dissabte 05: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 06 Corpus: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / 
VILA-SACRA 11.30 missa (Mn. M. Roura) / Ordis12.00 CP (Josep Vilà) / Borrassà 12.00 
missa (Mn. Manel) MF.    

Dissabte 12: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00       

Diumenge 13: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / FORTIÀ 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 

12.00 CP (Pere Vila) / VILA-SACRA 11.30 missa (Mn. M. Roura) / VILATENIM 12.00 missa 

(Mn. Manel) / Lladó 12.00 CP (Teresa Martí).  

Dissabte 19: RIUMORS 17.00 / Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 -Professió de Fe-.    

Diumenge 20: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) VILA-

SACRA 11.30 missa (Mn. M. Roura) / Ordis 12.00 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 26: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00  

Diumenge 27: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 CP (Jordi Coll) / Borrassà 

10.30 missa (Mn. Manel) / VILA-SACRA 11.30 missa (Mn. M. Roura) / Navata 12.00 missa 

(Mn. Manel) -només 1a Comunió- / Ordis 12.00 CP (Josep Vilà). 

Dimarts 29 Sant Pere 12.00 missa (Mn. Manel). Festa Major i de la Vellesa. 

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

Han celebrat la seva 1a COMUNIÓ. Nora Gutiérrez Pot / Clara Robles Morales / María 

Robles Morales / Arià Solà Albó. --- A Vila-sacra, el 22 de maig. ENHORABONA!   

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

SERVEI RELIGIÓS DE L’HOSPITAL I ATENCIÓ ALS MALALTS – L’ Hospital de Figueres 
disposa d’una nova capella. És important que en un hospital, i en aquest cas, molt a prop 
de l’entrada principal, hi hagi un espai com aquesta capella, obert per a tothom qui vulgui 
anar-hi a pregar o a trobar una estona de silenci. --- Recordem que existeix un Servei 
Religiós a l’Hospital, amb un mossèn, Mn. Dagoberto Rojas, present dos matins a la 
setmana, els dimecres i els dijous, de 10’30 a 13 h. Si es vol que visiti algun malalt a l’Hospital 
o al Bernat Jaume, es pot concertar amb ell una visita (689.804.929). Pels altres dies i hores 
de la setmana, es pot contactar amb el propi rector o bé els mossens residents a Figueres.  
Cal remarcar que actualment, per normativa, si es vol el Servei Religiós s’ha de demanar, 
contactant directament amb el mossèn encarregat o a través del personal sanitari. Ja es pot 
fer constar aquest desig en el moment de fer l’ingrés hospitalari.  
Recordem també que les persones grans o malaltes de les parròquies que no poden anar a 
missa també poden ser ateses espiritualment als domicilis. Demaneu-ho al mossèn. 
................................................................................................................................................................  

RACÓ DE PENSAR – No tenim gaire enteniment i no som capaços de veure més enllà de la punta 

del nas; si ho fóssim, seriem capaços de veure el motiu d’allò que Déu fa i hauríem de lloar-lo, perquè 

això és el que s’ha de fer en cada moment. (Beat Daniel Comboni 1831-1871). 

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

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