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Diàleg de dos bessons
En el ventre d'una mare hi havia dos nadons. Un va
preguntar a l'altre: - “Tu creus en la vida després del
part?” L'altre va respondre: - "És clar que sí. Hi ha
d'haver alguna cosa més. Potser som aquí per
preparar-nos per al que vindrà més tard".
- "Ximpleries", diu el primer. "No hi ha vida després
del part. ¿Quina classe de vida seria aquesta?". El
segon li respon: - "No ho sé, però segurament… hi
haurà més llum que aquí. Potser podrem caminar amb les nostres pròpies cames i menjar amb les
nostres boques. Potser tindrem altres sentits, que no podem entendre ara".
El primer va contestar: - "Això és un absurd. Caminar és impossible. I menjar amb la boca?
¡ridícul! El cordó umbilical és per on ens alimentem. I et dic una cosa: el cordó umbilical és massa
curt. La vida després del part, per tant, és impossible".
El segon va insistir: - "Bé, jo penso que hi ha alguna cosa i tal vegada sigui diferent del que hi ha
aquí. Potser ja no necessitarem d'aquest cordó".
El primer va contestar: - "Llavors per què ningú no ha tornat mai d'allà? El part és la fi de la vida
i després no hi ha res més. I encara et diré més: si ho penses bé, la vida no és res més que una
angoixada existència en la foscor sense cap finalitat.
"Bé, no en tinc proves del que dic, ja ho sé -diu el segon-. És una fe que tinc". Crec que la vida
no tindria massa sentit si tot s’acabés aquí. Potser ens trobarem amb la mare i ella ens cuidarà.
El germà li diu: - "La mare... Tu realment creus en una mare? Això és ridícul. Si la mare existeix,
on és? Jo no la veig". --- - “On? -diu l’altra- Ella és al voltant nostre!
En ella i a través d'ella vivim. Sense ella aquest món no seria i no podria
existir".
Diu el primer: - “Doncs jo no ho crec! Mai no he vist a la mare. Això
prova que la mare no existeix”. --- El segon li respon: – Com vulguis,
però sovint, quan estem en silenci, si et concentres i realment escoltes,
pots percebre la seva presència i sentir-la com canta o com acarona el
nostre món. --- Saps?… Jo penso que hi ha una vida real que ens espera i que ara estem només
preparant-nos per viure-la.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha
lloc per a molts; si no n'hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan
hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà
on jo estic". Jn 14,1-3
******************************************************************************************
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.

CASAMENT Francisco Manuel Moreno Capel amb Sonia Sánchez Méndez (Vilamalla, 24
juliol). ---- EXÈQUIES † Anna Marí Masip -88- (Fortià, 27 juliol) / Dolors Fita Trayter 86- (Borrassà, 03 agost).
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INTENCIONS MISSES

BORRASSÀ: 05 Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort. 12 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. 19
Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort. 26 Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent - ERMEDÀS: 26 Dolors
Marisch Romans. - FORTIÀ: 12 Mn. Josep Pujol i Esteve. LLADÓ: 05 Jaume Torrent Torrecabota i fam.
19 Josep Pagès / Carme Pou / Margarita Sitjà Cargol. -- ORDIS: 05 Fam. Vilà-Algam. 12 Miquel Vilà.
19 Damià Camps i Guadalupe Riera. 26 Mercè Camps. -- RIUMORS: 25 Mn. Josep Pujol i Esteve.
VILAMALLA: 19 Fam. del Pozo.
...............................................................................................................................................................

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES
(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: anticipada17.00 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).
Dissabte 04: Matí: 11.30 Creixell missa -Mª de Déu- (Mn. Manel) / Tarda anticipada: Navata
20.00
Diumenge 05: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 CP (Josep Vilà) / VILAMALLA
11.00 missa -sant Gil- (Mn. Manel) -amb la Coral de Vilamalla- / Borrassà 12.00 CP (Josep
Vilà) / ROMANYÀ 12.00 -Sants Emeteri i Celdoni- CP (Teresa Martí).
Dissabte 11: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00.
Diumenge 12: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / FORTIÀ 10.15 missa (Mn. Manel) / Lladó
12.00 CP (Pere Vila) / VILA-SACRA 11.30 m. (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Teresa Martí).
Dissabte 18: Lladó 11.00 missa -Sant Lambert- -- Anticip.: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00
Diumenge 19: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis
12.00 missa (Mn. Manel) / Borrassà 10.30 CP (Pere Vila).
Dissabte 25: RIUMORS 17.00 missa (Mn. Manel). -- Anticip.: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00
Diumenge 26: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) /
Borrassà 12.00 CP (Teresa Martí) / ERMEDÀS 12.00 missa -sants Cosme i Damià- (Mn.
Manel) / Lladó 12.00 CP (Pere Vila). ----------------------------------------------------------------------EL RACÓ DE PENSAR –-- 1) “L’objectiu de la vertadera caritat ha de ser
curar les dues malalties que pateix la humanitat: la de dos terços que
pateixen fam i la d’un terç que pateix egoisme (Vicenç Ferrer) --- 2)
“Estimem més quan cerquem estructures justes que quan remeiem les
conseqüències de les estructures injustes”. --- 3) “L’essencial és invisible als
ulls” (Antoine de Saint-Exupéry -1900-1944-). --------------------------------------RACÓ DE PREGÀRIA -- Acció de gràcies per tots els
animals. Gràcies, Senyor, per tots els animals: el tigre, l’os, l’elefant, el
cavall, la vaca i la cabra. / Tu, Senyor, ets el pastor i ens has anomenat
“ramat meu”. / Gràcies pels ocells que et canten himnes i pels peixos que
es mouen pels abismes de la creació. / Quan torno a casa, sovint fatigada,
el nostre gosset ens ve a saludar movent la cua tot content i em dona la
benvinguda llepant-me les mans. / M’has donat tants amics per regal,
Senyor! --- (Santa Teresa de Calcuta (1910-1997). ---------------------------------------------------------
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