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      L’ARBRE QUE NO TROVABA EL SEU LLOC (conte) 

Hi havia una vegada un  preciós jardí amb tota classe 

d’arbres, tots ells feliços i en harmonia. Tot era alegria 

en aquell jardí, excepte per un arbre molt trist que 

tenia un greu problema: no sabia qui era. -- “El que et 

falta és concentració”, -li deia el pomer-: “si realment 

et concentres, tu també podràs tenir saboroses 

pomes”. --- “Mira, -li deia el roser- és senzill tenir 

fragants roses, només et cal una mica de voluntat. 

Intenta-ho”. --- “Res, -li deia el magraner-: esforçant-te una mica i seguint les normes tu també 

podràs tenir unes dolces magranes!”. --- I l’arbre, desesperat, intentava tot el que li suggerien, 

però no aconseguia res i se sentia cada vegada més frustrat. 

Un dia arribà al jardí el mussol -la més sàvia de les aus- i, en veure la desesperació de l’arbre 

perdut, li digué: -- “No et preocupis, el teu problema no és tan greu, és el 

mateix de molts habitants de la Terra. Jo et donaré la solució: no dediquis 

la teva vida a ser com els altres, sigues el que tu has de ser. I per 

aconseguir-ho, escolta el teu cor”. - I, dit això, el mussol desaparegué. 

L’arbre confós reflexionà: “Mai donaré pomes perquè no soc un pomer, ni 

donaré perfumades roses perquè no soc un roser, ni dolces magranes perquè 

no soc un magraner. Soc un roure, ni més ni menys, i mai donaré fruita -per 

mes que m’esforci- com diuen els meus benintencionats companys. El meu 

destí és créixer tot el gran i majestuós que pugui, donar recer a les aus, 

ombra als vianants i bellesa al paisatge. Tinc una missió -la meva- i he d’acomplir-la”. Això és 

el que he de fer! -- I així, l’arbre va créixer fort i segur i va ser admirat i respectat per tothom. 
................................................................................................................................................................ 

5è aniversari de la “Laudato si” 

3 – Vingui a nosaltres el vostre Regne. --- Correm el risc de perdre’ns en els regnes del 

nostre món: el poder sense entranyes, el totpoderós diner, el consum que ens consumeix, les 

distraccions que ens atordeixen, el culte al cos que ens degrada, les modes que ens engoleixen, 

els vicis que ens anul·len, la publicitat que ens enganya...  

És fàcil viure de lamentacions, del fatalisme, del “no hi ha res a fer”, o del “ja s’ho faran”. Però 

desitjar, demanar, suplicar que vingui a nosaltres el Regne de Déu és proclamar al nostre món la 

bona notícia de l’evangeli: que podem viure d’una manera diferent i que aquest nou estil de vida 

ens fa més humans, més fraternals amb tota la humanitat i curosos amb la natura i amb els nostres 

germans més vulnerables. -- -adaptat del “Pare nostre” publicat a ‘Missa Dominical 2020 / 11  
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DESPATX PARROQUIAL. Rector: Mn. Manel Masvidal 972.52.51.84 i 693.655.922 --- Col·laboradors: 
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BATEIGS: Noa Gómez Roca (Vilajoan, 03 octubre). 

EXÈQUIES † José Ruiz Benavides (90) -Fortià, 01 octubre- / Mercè Vicens Amiel (82) -

Riumors, 05 octubre- / Trini Costejà Torrent (93) -Borrassà, 12 octubre-.  
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INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 01 Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort / Franciscà Torrent Feliu / Fam. Bretx-Clotas / 
Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 08 Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 15 Joaquim 

Fort / Adrià Velsch Fort / Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. 22 Gabriel Arbat i Quer i Trini 
Costejà Torrent. 29 Gabriel Arbat i Quer i Trini Costejà Torrent. -- FORTIÀ: 15 Mn. Josep Pujol i Esteve.  
LLADÓ: 22 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- ORDIS: 01 Fam. Vilà-Algam. 08 Maria Carbonell i Esteve Vila. 
15 Mercè Camps. 22 Dolors Giró i fam. 29 Fam. Casas-Terradas. -- RIUMORS: 07 Mn. Josep Pujol i 
Esteve. -- VILAMALLA: 07 Rosa Buixò. 14 Fam. Quintana-Guillamet. 21 Fam. del Pozo. -- VILATENIM: 
29 Mn. Josep Pujol i Esteve.  
............................................................................................................................................................... 

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES  

Celebracions Paraula. - Vilatenim: diumenges 10.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) -- Vila-sacra: 
diumenges 12.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) – Fortià: diumenges 11.00h CP (Jordi Coll) – Riumors: 
dissabtes 18.00 CP (Jordi Coll).  

Dissabte 07: RIUMORS 17.00 missa (Mn. Manel) / Vilamalla 18.30 / Navata 20.00       

Diumenge 08: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 12.00 CP (Josep Vilà) / Borrassà 10.30 

missa (Mn. Manel) MF / VILA-SACRA 12.00 missa (Mn. Manel) MF. 

Dissabte 14: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00    

Diumenge 15: Ordis 09.15 m. (Mn. Jordi) / Fortià 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà 10.30 

CP (Pere Vila) / Pontós 12.00 missa -sant Martí- (Mn. Manel) / Lladó 12.00 CP (Josep Vilà). 

Dissabte 21: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 MF.   

Diumenge 22: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel) / Lladó 

12.00 missa (Mn. Manel). 

Dissabte 28: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 29: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / Ordis 

10.30 CP (Pere Vila) / Borrassà 12.00 missa -Sant Andreu- (Mn. Manel).  

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

ORDENACIÓ DIACONAL El passat 11 d’octubre a la Catedral de Girona va ser ordenat de 

diaca en Jordi Coll i Fernàndez, de Fortià. Actualment prejubilat, ha estat durant molts d’anys 

mestre al col·legi de La Salle, congregació religiosa de la que n’és associat. Ha exercit -i exerceix- 

com a laic en missió pastoral a les parròquies de Fortià (i abans al convent de les Clarisses), 

Riumors, Vila-sacra i Vilatenim. Ara seguirà fent aquest servei -ja com a diaca- i també 

col·laborarà amb Mn Josep Puig a les parròquies que portava Mn. Manuel Seco que s’acaba de 

jubilar. ENHORABONA, JORDI! 
 

PROFESSIÓ DE FE (el passat 26 de setembre a Navata) de Cristina Alemany 

Gañil, Laia Font Lòpez  i Isaac Mayolas Terradas. MOLTES FELICITATS! -

-- Seguiu les petjades de Jesús: sereu feliços i fareu un món millor!  *   *   * 

CÀRITAS NECESSITA VOLUNTARIS. A causa de la situació creada per la 
pandèmia cal voluntariat més jove a Càritas Alt Empordà, sobretot pel rober i el S.I.E. i reforç escolar. 
Més informació: 972 50 41 52. 

*  *  *  *  *  *  Aquest suplement també el trobareu a www.bisbatgirona.cat ‘Parròquies’  *  *  *  *  *  * 

http://www.bisbatgirona.cat/

