SUPLEMENT FULL PARROQUIAL

- - - - - NOVEMBRE 2021

Parròquies de: Borrassà, Cabanelles, Ermedàs, Espinavessa, Fortià, Lladó (i l’Estela), Navata, Ordis, Pontós, Queixàs,
Riumors, Romanyà d'Empordà, St. Martí Sesserres, Taravaus, Vila-sacra, Vilademires, Vilamalla i Vilatenim. -- Nº 85

Pregar
Em diuen que no Et parli, que
ets només la llei abstracte d’un
mecànic univers o la química
secreta d’un cervell que no té
ànima. Em diuen que parlar-te és
parlar sol amb mi mateix de desigs
inassolibles, com en una antiga màgia. Em diuen que m’enganyo.
Potser sí.
Potser sí que tot és fred i immensitat, un atzar cec que a les palpentes ens ha fet, indiferent, sense
sentit, i sord del tot a tota súplica. --- Ben mirat, la pau del món no arriba mai, la fam perdura, la
maldat no troba límits i la mort escapça els dies de qui més desitja viure, malgrat tant pregar.
Però callar m’agrada tant!: Buidar la ment, anar baixant molt lentament en el silenci del desig,
foragitar tot el tumult habitual i restar mut com una pedra. --- I llavors sento un escalf, un
fonament, un indici de sentit, un excés, en mi mateix, d’altra presència que la meva ... i un desig
d’escoltar molt, com si morir no fos truncar, com si deixar fos adquirir, com si cedir fos afirmar,
com si donar-se fos guanyar tot el triomf de la partida.
I llavors m’agrada unir la meva veu, obscurament, a tantes veus que han entonat, abans que jo,
un cant semblant: no sé demanar però demano, per amor a la justícia, contra crims i crueltats, no
sé celebrar però celebro, per amor a una alegria que mereix no ser callada, no sé quines paraules
podria fer servir i faig servir les que ja he dit quinze mil nits, que ja he cantat tres mil diumenges,
que de petit van ensenyar-me.
No sempre la pregària és un cant ni una certesa: sovint és una cendra que conserva l’escalfor
secreta d’un caliu. No sempre la pregària m’arriba gaire endintre: sovint és rutinària, escèptica,
cansada, feixuga de costums i desenganys.
Però prego cada dia, tot lligant un dia amb l’altre amb aquest fil de mots tenaços, de desigs
perseverants, de fracassos superats, amb la inèrcia d’una llum que em va colpir per sempre i que
m’acull encara. --- (David Jou. – Catedràtic de física i poeta).
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BATEJOS Abril Casellas Bello (Navata, 25 setembre) / Mencía Basté Pelegero (Riumors,
10 octubre) / Nora Peidro Vila (Vilajoan, 23 octubre) --- EXÈQUIES † Josep Corbairan
Roura -95- (Vila-sacra, 10 octubre) --- 50 anys de casats: Llorenç Pujolà i Dolors Abellí
(Borrassà, 03 octubre). ENHORABONA!
INTENCIONS MISSES

BORRASSÀ: 07 Difunts família Arbat-Costejà. 21 Difunts família Arbat-Costejà. 28 Difunts família
Arbat-Costejà. -- FORTIÀ: 21 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- ORDIS: 07 Fam. Vilà-Algam. 28 Fam. CasasTerradas. -- RIUMORS: 27 Mn. Josep Pujol i Esteve. -- VILA-SACRA: 07 Mn. Josep Pujol i Esteve -VILAMALLA: 06 Consol Espluga. 13 Fam. del Pozo.
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HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES
Si més avall no s’indica altra cosa: Vilatenim: diuméngés 10.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) -Vila-sacra: diuméngés 11.30h CP (Elisa Tomás, RSJG) – Fortià: diuméngés 11.00h CP (Mn.
Jordi Coll, diaca) – Riumors: 16.45 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).
Dissabte 06: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 07: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.00 missa (Mn. Manel) / VILASACRA 11.30 missa (Mn. Manel) / Ordis 12.00 CP (Teresa Martí) / VILAMALLA 16.00h.
Benedicció de la gent gran (i altres actes) al Pavelló.
Dissabte 13: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 14: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / TARAVAUS 10.30 missa -Sant Martí- (Mn.
Manel) / PONTÓS 12.00 missa -Sant Martí- (Mn. Manel) -amb La Cervianenca- / Lladó 12.00
CP (Pere Vila) / Borrassà 12.00 CP (Josep Vilà).
Dissabte 20: RIUMORS 16.15 / Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 21: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / FORTIÀ 10.30 missa (Mn. Manel) / Ordis
12.00 CP (Pere Vila) / Lladó 12.00 missa (Mn. Manel).
Dissabte 27: Vilamalla 17.30 / Navata 19.00
Diumenge 28: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis 10.30 missa (Mn. Manel) / Borrassà
12.00 missa -Sant Andreu- (Mn. Manel) MF.
.....................................................................................................................................
VETLLA DE SILENCI I DEJUNI PEL NOSTRE MÓN – Divendres 12 - A Sant Pere de Figueres.

L’església estarà oberta de 18.00 a 22.00h

SÍNODE 2021-23 -- El passat 17 d’octubre en va començar a la catedral la seva fase Diocesana.
Es tracta d’una consulta a tot el Poble de Déu per reflexionar sobre com podem caminar junts en
les comunitats cristianes, de quina manera podem créixer en la comunió, la participació i la seva
missió de l’Església.
.......................................................................................................................................................................

Alguns punts de “Amoris Laetitia” del papa Francesc: “Els divorciats i tornats a casar no
només no s’han de sentir excomunicats, sinó que poden viure i madurar com a membres vius de
l’Església, sentint-la com una mare que els acull sempre, els cuida amb afecte i els anima en el
camí de la vida i de l’Evangeli” (299). -- “S’han d’evitar els judicis que no tenen en compte la
complexitat de les diverses situacions” (79). – “Ningú no pot ser condemnat per sempre, perquè
aquesta no és la lògica de l’Evangeli (299). – “Per creure que tot és blanc o negre, a vegades
tanquem el camí de la gràcia (305) – “L’Església és la casa paterna on hi ha lloc per a cada un
amb la seva vida al damunt” (310).
EL RACÓ DE PENSAR – 1) “Si esperem a compartir quan s’hagin satisfet les
nostres necessitats, mai compartirem res, perquè la tècnica del capitalisme imperant
és la d’augmentar les nostres necessitats, a mesura que se satisfan”. 2) No em
preocupa el crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos. El que em preocupa
és el silenci dels bons. (Martin Luther King).
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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.
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