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El falcó i la branca
A un rei li regalaren dues cries de falcó i les deixà a un expert perquè les
entrenés. Després d’uns quants mesos el rei li preguntà com estaven. –
“L’un està molt bé i perfectament ensinistrat -li digué- en canvi a l’altra
no sé què li passa, no es vol moure de la branca on el vaig posar el primer
dia. Ho he provat tot, però no hi ha res a fer. Fins i tot li he de portar el
menjar a la branca”. – El rei va fe pregonar que donaria una forta
recompensa a qui aconseguís fer-lo volar. Poc després veié amb alegria
que el falcó volava àgilment pels jardins del palau i volgué conèixer
l’autor del miracle. Li presentaren un senzill pagès. Intrigat, li va
preguntar: “Com ho has aconseguit?” – Senzill, respongué el pagès. Li he
tallat la branca on es recolzava. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I tu, a quina cosa estàs aferrat que t'impedeix volar àgilment? Què és això del qual no et pots
desenganxar? --- Ens creem una zona de comoditat i creiem que això és l'únic que existeix.
Dins d'aquesta zona hi està tot el que sabem i creiem, els nostres valors, rutines, pors i
limitacions. --- Tenim desigs, però no sempre estem disposats a córrer riscos, no sempre estem
disposats al canvi, a córrer camins difícils. --- Deixa d'aferrar-te a la teva pròpia i única branca
i corre el risc de volar més alt. ATREVEIX-TE A VOLAR!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUP D’EVANGELI --- El coneixement de la Paraula de Déu i, en concret, de l’Evangeli, és una
ajuda important per viure en cristià. Les parròquies de Figueres ofereixen compartir en grup els
passatges evangèlics. És una reunió mensual, oberta a tothom qui hi tingui interès. Aquest curs es
farà el segon dilluns de mes, a les 5 de la tarda, als locals de la parròquia de la Immaculada. Així
doncs, aquest mes d’octubre tindrà lloc el dia 11.
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BATEJOS Lleó Bordas Góngora (Vila-sacra, 28 agost) / Anna Constança Bordas Peiró
(Ordis, 04 setembre). ---- EXÈQUIES † Loreto Caixàs Jordà -90- (Fortià, 29 agost) / Consol
Ribas Ferrer -89- (Fortià, 02 setembre). ---- 25 anys de casats: Mariona Amorós Listosella
i Joan Caritg Mundet (Vila-sacra, 11 setembre). ENHORABONA!
INTENCIONS MISSES

BORRASSÀ: 03 Joan Bagó Pasqual (a La Salut de Terrades) / 31 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà
Torrent (a Borrassà). 10 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. 17 Gabriel Arbat i Quer / Trini
Costejà Torrent 24 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. 31 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà
Torrent. 01 novembre Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. -- FORTIÀ: 17 Mn. Josep Pujol i
Esteve. -- LLADÓ: 01 novembre Mn. Josep Pujol i Esteve. -- NAVATA: 23 Pere Miquel Duran. -- ORDIS:
03 Esteve Vila i Maria Carbonell. 10 Josep Torrentà i Anna Ayats. / 17 Josep Oliveras i Pilar Torrentà.
/ 24 Dolors Giró i fam. Busquets. / 31 Pere Busquets. -- RIUMORS: 23 Mn. Josep Pujol i Esteve. / VILASACRA: 10 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILAMALLA: 09 Joaquim Parerols i Mercè Buixò. 24 Fam. del
Pozo. -- VILATENIM: 24 Mn. Josep Pujol i Esteve.
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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).
ATENCIÓ! CANVI D’HORA. Horari d’hivern: Riumors 16.15 / Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Dissabte 02: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 03: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 CP (Pere Vila) / Borrassà 12.00
CP (Josep Vilà) / Romeria de Borrassà a la Salut de Terrades – missa a les 12.00-.
Dissabte 09: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 10: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.00 missa (Mn. Manel) / VILA-SACRA
11.30 missa. (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 CP (Pere Vila).
Dissabte 16: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 17: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / FORTIÀ 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis
12.00 CP (Josep Vilà) / CABANELLES 12.15 missa -Sta. Coloma- (Mn. Manel) / Lladó 12.00
CP (Teresa Martí).
Dissabte 23: RIUMORS 16.15 missa (Mn. Manel). -- Anticip.: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 24: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà
12.00 missa (Mn. Manel).
Dissabte 30: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 31: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / Lladó
12.00 CP (Josep Vilà) / Ordis 12.00 missa (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 CP (Teresa Martí).
Diumenge 31: Anticipada de Tots Sants: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Dilluns 01 (Tots Sants): Lladó 09.15 (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà
12.00 missa (Mn. Manel). -------------------------------------------------------------------------------------11 d’octubre: 1r aniversari de l’ordenació de diaca de Mn. Jordi Coll. Felicitem-lo!
MISSA SOBRE L’EMPORDÀ: Diumenge 1o a les 17.00h al Circuit dels Arcs (a la falda
del castell de sant Ferran, trencant per la carretera de Llers).
APLEC DE L’ESTELA (SANT GRAU): Dimarts 12 -el Pilar-. Missa a les 12.00. Dinar i xerinola.

NAVATA 16 d’octubre. A les 11 a l’església. Conferència “Els retaules pintats de Navata”.
Dins el marc d’activitats de Catalonia Sacra. A càrrec del doctor Francesc Miralpeix.
.....................................................................................................................................
EL RACÓ DE PENSAR – 1) “No tot el que passa és voluntat de Déu, però en tot el
que passa hi ha un camí cap a Déu” (D. Bonhoeffer -1906-1945-). -- 2) “Perquè ens
costa de creure que un dia conviurem amb Déu? Ja s’ha realitzat una cosa més
increïble: Déu ha conviscut amb els homes i ha mort per ells” (S. Agustí). --- 3) És
evident que la humanitat ha progressat. No és que haguem deixat de menjar-nos els
uns als altres, sinó que ara ho fem amb forquilla i tovalló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

“Cursets” Ens posem en contacte amb vostè per a informar-lo que hem pogut celebrar un nou
Curset de Cristiandat a Sta. Elena de Solius, el 153 Mixt, que feia 1 any que estava a l'espera.
Una vegada més, l'Amor de Déu, la Gràcia i la persona de Jesús topen amb la persona humana
oferint-li la possibilitat de fer projecte de vida junts, transformant la seva realitat i obrint una
nova manera de ser i viure en el món. Realment és una experiència molt maca i enriquidora.
A través de xerrades testimonials per part de laics, i doctrinals-testimonials per part de
mossens sobre allò fonamental cristià, s'ofereix un coneixement bàsic de primer anunci que
arriba a tothom i no deixa indiferent ni al que ve més dels "marges" ni als que formem part
de la mateixa Església. El nostre desig és que en surtin laics compromesos en el món i que
puguin oferir, entre altres coses, els seus serveis en la primera comunitat eclesial bàsica: la
Parròquia.
I continuem oferint la possibilitat de realitzar-ne de nous. En aquest cas, sDv, serà el primer
cap de setmana de juliol, concretament del divendres 2, a la tarda, fins el diumenge 4 de
juliol, al vespre, a Sta. Elena de Solius. Si a vostè li sembla que en pot fer-ne difusió a través
del cartell, d'anunciar-ho a la seva parròquia, o el pot oferir a alguna de les persones que estan
al seu entorn i li sembla que li pot anar bé, li fem arribar la nostra gratitud per la seva
confiança.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

