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      La religió de Jesús 

El centre de la nostra fe cristiana està en que Déu es va fer 

home, Déu entra en la història humana! Si ho creiem de debò, 

això té conseqüències molt importants. En primer lloc, vol dir 

que Déu valora i estima la humanitat. Però, més important 

encara, vol dir que a Déu només el coneixem a través de 

l’home Jesús. És a dir, el camí per conèixer i arribar a Déu 

passa a través de Jesús. I, en conseqüència (atenció!) això vol 

dir que hem de viure la religió de la manera com la va viure i ens va ensenyar Jesús.  

I el que veiem en els evangelis és que amb Jesús el centre de la religió es desplaça. A partir d’ell, el 

centre de la religió ja no passa pel temple, ni pel compliment estricte de normes, rituals o 

devocions: la relació amb Déu passa per com sigui el nostre comportament amb les persones i amb 

el món. La religió de Jesús va consistir en alleujar el sofriment humà (acollint, guarint i traient 

“esperits malignes”. Tot això sostingut, això sí, per una ferma confiança amb el Pare, que provenia 

de la pregària. Això és el que el que Déu vol que fem. Perquè, com va dir Sant Ireneu: “la glòria de 

Déu és que l’home visqui”.   

Fixeu-vos que la religió no sempre ens fa millors persones. De vegades és justament al revés: la 

religió sovint ha estat causa de sofriment; massa sovint ha dividit en lloc de unir; ens ha fet més 

intolerants i violents. I, al revés, una persona sense cap creença religiosa, si és profundament 

humana (tolerant, pacificadora, justa i compassiva), pot “no estar lluny del Regne de Déu” Mc 12, 

28-34) 

‘Delictes d’odi’ o llibertat d’expressió 

Tots ho recordareu. El passat més de juny tots els informatius estaven molt 

pendents de la recerca, en les aigües de l’Atlàntic canari, dels cossos de les 

nenes Olivia i Anna, presumptament assassinades pel seu pare Tomás Gimeno, 

també desaparegut. --- En aquestes circumstàncies, es van fer “virals” uns 

comentaris del capellà Fernando Báez, sobre els quals la Fiscalia de 

l’Audiència Provincial de Las Palmas va obrir diligències per determinar si les 

seves declaracions podien ser constitutives de “delicte d’odi” (art. 510 del CP).  

Aquí és on volia arribar. Hom pot compartir o discrepar de les declaracions d’aquest senyor (és 

irrellevant que sigui capellà), la pregunta és: per què no hauria de tenir dret el “padre Báez”, o qui 

sigui, a expressar la seva opinió? --- Al meu entendre, des d’uns anys cap aquí i des de diversos 

àmbits, s’està retallant greument la llibertat d’expressió. Tots hem de caminar com xais pel camí -

estret- del “políticament correcte”. Si no -ja ho veieu- no només pots patir conseqüències socials 

sinó fins i tot penals. I això em sembla greu. Molt greu. - Només apunto la qüestió. Reflexionem-hi. 

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

DESPATX PARROQUIAL Rector: Mn. Manel Masvidal 972.52.51.84 693.655.922 --- 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. 
 
 

BATEJOS Lia Caireta Güell (Borrassà, 11 juliol) / Teo De Torre Ortiz (Vila-sacra 17 juliol). 

EXÈQUIES † Carmen Porcel Rosales -86- (Fortià, 28 juny) / Joan Bret Busquets -87- (Ordis, 

02 juliol) / Pepita Punsí Gratacós -101- (Navata, 07 juliol) / Julià Mauné Fàbrega -89- 

(Riumors, 08 juliol). - Missa exequial per Magín Espeso Rodríguez -68- (Cabanelles, 10 juliol) 

† Banyoles 11.04.2020). 
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INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 01 Adrià Casas / Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort. 08 Gabriel Arbat i Quer / Trini 
Costejà Torrent. 15  Maria Soler Ribas / Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort. 22 Gabriel Arbat i Quer / 
Trini Costejà Torrent.  29 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. -- LLADÓ: 22 Margarita Sitjà 
Cargol. -- NAVATA: 07 Joaquim Vilalta Geli / Pere Macau Sors. -- ORDIS: 01 Josep Camps i Consuelo 
Armengol. 08 Fam. Coll-Ventolà. 22 Mercè Camps / Maria Cruañas i família. 29 Conxita Busquets i 
Pere Busquets. -- VILAMALLA: 14 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILATENIM: 29 Mn. Josep Pujol i 
Esteve.  
............................................................................................................................................................... 

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES AGOST  

Si més avall no s’indica el contrari: 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: 17.00 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).  

Dissabte 31 juliol: RIUMORS 17.00 / Vilamalla 18.30 / Navata 20.00  

Diumenge 01 agost: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 09.15 missa (Mn. Manel) / 

Ordis 10.30 (Mn. Manel) / FORTIÀ 11.00 (Gerard i Dolors) / Canelles 12.00 (Mn. Manel).  

Dissabte 07: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00    

Diumenge 08: Ordis 09.15 (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 (Jordi Coll) / ESPINAVESSA 
10.15 -Sant Llorenç- (Mn. Manel) / QUEIXÀS 12.00 (Mn. Manel) festa / Borrassà 12.00 CP 
(Teresa Martí) / VILA-SACRA 12.00 -St. Esteve- (Mn. Jordi) / Lladó 12.00 CP (Pere Vila).     

Dissabte 14: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00    

Diumenge 15 -l’Assumpció-: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 (Jordi Coll 

-diaca-) / Borrassà (a l’albereda de Creixell) 10.30 (Mn. Manel) / Ordis 10.30 CP (Pere 

Vila) / VILA-SACRA 11.30 (Francesc Reixach) / VILADEMIRES 12.00 missa -Sant Roc- 

(Mn. Manel) / ERMEDÀS 12.00 CP (Teresa Martí-). 

Dimarts 17: RIUMORS 12.00 missa -Sant Mamet- Festa Major (Mn. Manel).   

Dissabte 21: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00   

Diumenge 22: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 (Jordi Coll -diaca-) / 
Lladó 10.30 (Mn. Manel) / VILA-SACRA 11.30 (F. Reixach) / Ordis 12.00 (Mn. Manel).  

Dissabte 28: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 29: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Borrassà 10.30 missa (Mn. Manel) / 
VILATENIM 12.00 missa (Mn. Manel) -festa de sant Joan- / Ordis 12.00 CP (Josep Vilà). 

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

Col·lecta extraordinària de CÀRITAS  Borrassà: 120.00 / Navata: 366.00 TOTAL: 

486.00 - (50% per  Càritas Diocesana i 50% per Càritas Arxiprestal)  

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

RACÓ DE PENSAR – Sant Joan de la Creu, a escassos mesos de la seva mort, 
despullat de tot càrrec i oblidat de tothom (“llençat a un racó”), escriu a la carmelita 

Maria de l’Encarnació aquestes paraules: “Aquestes coses, no les fan els homes, sinó Déu, que sap el 
que ens convé i les ordena per al nostre bé. No cregui altra cosa, sinó que tot ho ordena Déu”.  --------- 

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

http://www.google.es/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EaF4VP_QH4L5aNP6gNgE&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE5MuJsSYM2Rt8_cq3DY8lLRexG3g
http://www.bisbatgirona.cat/

