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Consells Interparroquials 

Fruit de les reunions del Sínode que varen tenir 

lloc al gener i al març, s’han format uns “Consells 

Interparroquials”. N’hi ha dos: un que agrupa 

les parròquies de Fortià, Riumors, Vilatenim i 

Vila-sacra, i l’altra tota la resta. En el primer ens 

reunim al local de catequesi de Vila-sacra, al 

costat mateix de l’església; en el segon ens solem 

trobar al Centre Cívic de Navata, tot i que podria 

-si així ho decidim- anar canviant de lloc. 

La idea d’aquests Consells és donar veu a totes les persones interessades en la marxa de les nostres 

parròquies. Són Consells “oberts”, el que vol dir que hi pot participar tothom. Tothom té la 

porta oberta per venir i donar la seva opinió. Tots els punts de vista són acceptats, sempre i quan 

ens tractem amb respecte, en un ambient d’escolta mútua, a la llum de l’Esperit.  

Seria desitjable que hi hagués persones representants de les diverses parròquies, que no en 

quedés cap al marge. Perquè, a banda de les qüestions que interessen a tots, puguem també 

intercanviar informacions i punts de vista sobre cada parròquia en particular. --- En tot cas, els 

que no hi haurien de faltar són: els Laics amb Missió Pastoral, els catequistes i els sagristans/es.  

Les reunions les solem fer dissabte al matí de 10.30 a 11.30 (com a molt es pot allargar a les 

12.00). Es important la puntualitat, per no haver de repetir el que ja s’ha dit i per acabar d’hora. 

Volem que siguin reunions útils, no una càrrega.      

Actualment ja s’ha dut a terme una reunió de cada Consell. En el de Vila-sacra han sorgit algunes 

iniciatives, que anirem mirant de concretar a les properes reunions. Quan surti aquest Suplement, 

si Déu vol, ja haurem fet la segona (el 28 de maig). --- Pel que fa al de “Navata” ( + Ordis, Lladó, 

Borrassà, Cabanelles, Vilamalla, Pontós, etc.) la propera reunió es convoca pel DISSABTE 18 

de juny a les 10.30 al Centre Cívic de Navata.    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *       

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

BATEJOS: Aina Bech Guaranda (Cabanelles, 27 abril) / Aina i Sara Izquierdo Pisco 

(Vilatenim, 30 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: 08 Mn. Josep Pujol i Esteve / 19 Mª Rosa Bretx Comas i fam. / Eulàlia Culubret i fam.  / 
Miquel Calmó Bardera / Maria Soler Pagès / Enric Teixidor Darnés / Maria Casadevall Comas / Fam. 
Arbat Costejà i fam. Casas-Martín. -- FORTIÀ: 05 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- LLADÓ: 05 Fam. Arbat-
Costejà / 12 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- ORDIS: 12 Fam. Coll Ventolà. 26 Joaquim Costa i Anna 
Subirós. -- NAVATA: 11 i 18 Teresa Vilar Planas. PONTÓS: 19 Fam. Arbat-Costejà. -- VILA-SACRA: 26 
Mn. Josep Pujol i Esteve. VILATENIM: 19 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILAMALLA: 17 Fam. del Pozo. 
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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).  

Dissabte 04: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 05: Lladó 09.15 missa (Mn. Manel) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel) / FORTIÀ 

12.00 missa i 1es Comunions (Mn. Manel) / Borrassà 10.30 CP (Pere Vila) / Romeria de 

Cabanelles a la Mare de Déu del Mont, missa a les 13.00 

Dimarts 07: Romeria de Lladó a la Mare de Déu del Mont. Missa a les 12.00  

Dissabte 11: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00       

Diumenge 12: Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel) / Ordis 

12.00 CP (Teresa Martí).  

Dissabte 18: RIUMORS 17.15 / Vilamalla 18.30 / Navata 20.00    

Diumenge 19 Corpus: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. 

Manel) / Ordis 10.30 CP (Josep Vilà) / Borrassà 12.00 missa i 1es Comunions (Mn. Manel) 

/ Lladó 12.00 CP (Pere Vila). 

Dissabte 25: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00  

Diumenge 26: Ordis 09.30 missa (Mn. Manel) / VILA-SACRA 11.00 missa (Mn. Manel) / 

Borrassà 12.00 CP (Teresa Martí) / Lladó 12.00 CP (Josep Vilà). 

Dimecres 29 Sant Pere 12.00 missa (Mn. Manel) - Festa Major i de la Gent Gran. 

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

TROBADA FINAL DE CURS DE LES PARRÒQUIES DE 

L’ARXIPRESTAT. Després del parèntesi per la pandèmia, aquest any 

reprenem la trobada de germanor de final de curs. Tindrà lloc, si Déu vol, 

el diumenge 19 de juny a les cinc de la tarda, a Llers. --- Serà una 

jornada festiva amb: acollida i presentació del retaule per l'autor Josep 

Ministral, treball de grups i intercanvi, i pica-pica final. Us hi esperem a tots. 

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

Cloenda de la fase diocesana del Sínode a la Catedral de Girona. Diumenge 29 de 

maig, a les 5 de la tarda, presentació de la síntesi amb les aportacions diocesanes. A les 6, 

missa de cloenda. Les portes s’obriran a les quatre de la tarda, amb entrada lliure al Tresor 

de la Catedral per a tothom qui ho desitgi.  

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

Noves parròquies --- El passat dos de maig el bisbat em va nomenar 

administrador parroquial de les parròquies de Garrigàs, Arenys d’Empordà i Palau 

de santa Eulàlia. Tres parròquies que s’afegeixen a les que ja portava fins ara.  

--- foto: Palau de Sta. Eulàlia    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

Aquest suplement també el podeu trobar a la web del bisbat: www.bisbatgirona.cat 

http://www.bisbatgirona.cat/

