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LA BONDAT
Laa bondat és la qualitat de qui és bo per a altri, qui és inclinat a fer bé. La pendent de la vida no
sempre ens du a fer bondat, i més aviat la inclinació precipita a actuacions que s’allunyen
d’aquesta virtut. És molt reconfortant quan et trobes la bondat personificada. Hi ha gent bona
no només amb els seus (això hauria de ser lògic), sinó que té una estimació enorme pels seus
enemics. El cristianisme va d’això, de fet. Jesucrist no demana als seus seguidors que estimin a
la família i als amics. No va de discursets
discursets fàcils, el seu missatge. El seu reclam se centra a
estimar els enemics.
Instintivament, aquest no sembla un bon pla. No només et fan mal, sinó que t’hi poses bé. Una
mala interpretació de la bondat ha dut a tolerar situacions inadmissibles. La línia és fina, com
totes les que es mouen en el terreny del discerniment. El mal existeix, seria innocent negar-ho.
negar
A la Bíblia el concepte de bondat està lligat a la clemència i a la misericòrdia. Malgrat el mal i
els malvats, hi ha espai, i molt, pel bé.
Avui vull celebrar la bondat que ens envolta. Enmig de tanta malvolença i mala maror, és un
oasi trobar-te
te amb gestos de bondat. Hi ha persones que són felices donant. Ofereixen el seu
temps, detalls, es preocupen pels altres. Són els qui s’avancen a preguntar,
preguntar, deixen de mirar-se
mirar
a ells una estona i posen el radar al seu voltant, mirant que tothom estigui bé. No sempre són
els qui ho expliciten. No parlo de la gent que contínuament et pregunta com estàs, perquè un
fet són les relacions públiques i quedar bé, i l’altra la bondat intrínseca. De fet, molta gent
que es preocupa per tu no t’ho pregunta. Ho sap i de vegades treballa sense que ho sàpigues
perquè estiguis millor. Maquinen amb bona fe perquè algú et digui una paraula que esperes.
Perquè rebis una trucada
rucada que a tu et semblarà inesperada.
De la mateixa manera que hi ha mans pèrfides que ordeixen plans tremends i perversos, també
hi ha mans plàcides, teixidores, que no ordeixen trames sinó que trenen solucions. Escric i em
venen tants noms al cap, des de l’àmbit estrictament privat al professional. Persones bones,
que no vol dir ximples. Gent amb un cor gran. Ens titllen sovint als periodistes de parlar i
amplificar només el mal en els titulars i les notícies. Vagin aquestes lletres a contracorrent i
agraïm la bondat quotidiana
na que ens envolta. I ens salva.
Miriam Diaz – El Nacional

“El meu llibre planteja que Déu és una variable factible”
El llibre té una part vivencial molt gran, a banda de moltes cites bíbliques. Hi ha un camí racional per
comprendre, sens dubte, diu l’autor, que la fe en l’existència de Déu que tens "és totalment racional,
com la que un té en la física quàntica, per posar un exemple. El llibre compta amb un índex, afirmen
els participants del Club de lectura, que representa “un despullament personal del que ha representat
Déu per a l’autor”. El llibre, però, recorda Jara, no pretén convertir ningú de zero, "sinó que s'ha de
partir d'un mínim interès pel tema".
La feina del llibre davant els ateus "és demostrar que Déu és una possibilitat factible per a ells. Que
no és una cosa impensable, sinó que grans ments de la història l’han plantejat inclús com una
necessitat estructural". És important que un ateu pugui entendre que Déu és una variable factible i no
una variable fantàstica, mítica i imaginària. "El meu llibre planteja que Déu és una variable factible",
ha reconegut l'escriptor.
Jara durant la conversa també ha explicat que, històricament, la Bíblia s’ha avançat a comprovacions
arqueològiques del segle XX. "Per exemple els hitites era un poble que es pensava que no existia, que
només estava a la Bíblia, fins que l’arqueologia ha demostrat que sí existien". El que passa, reconeix
Jara és que hi ha molts creients que no han llegit mai la Bíblia.
"Al final la fe en Déu és una fe molt poc màgica, és una fe molt sensata,
una fe en un legislador universal que s’ha revelat d’una manera coherent,
a través dels homes i a través d’un llibre fet persona, que és Jesús".
La Bíblia, per a l’autor, és una "perfecta coherència d’una revelació única
que acaba amb l’Evangeli que és una vivència que alguns testimonis
redacten".
Per això, demana, "cal llegir la paraula de Déu, practicar-la, i explicar-la".
“Deu raons per creure en Déu” d’Oriol Jara - Ed. Albada

FINAL DE CURS - VIDA CREIXENT
Dimecres 6 de juliol de 2022
al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels.
Informació i inscripcions al telèfon 972 78 02 37 pere@vidacreixentgirona.org

Aquest mes no hi ha trobada de Vida Creixent a Verges
Aqust mes de juliol totes les celebracions de dilluns a dijous, a Verges, a les 8 del vespre

FESTA DE SANT CLIMENT A L’ESGLÉSIA DE TOR –
Missa de festa major
Dissabte, 9 de juliol, a les 12 del migdia tindrà
lloc la missa solemne en honor al patró de la
parròquia, Sant Climent.

A la parròquia de Verges, el diumenge 3 de juliol a
les 12 del migdia, el cor de cambra:
Projecte Anònim, acompanyarà la celebració de la
missa a Verges.
“Benaurat el qui té sempre la seva mort davant dels
ulls i cada dia es prepara per morir”

FESTA DE SANTA MARGARIDA A L’ESGLÉSIA DE
RUPIÀ – Missa de festa major
Diumenge, 17 de juliol a ¾ d’11 del matí tindrà
lloc la missa solemne en honor a la patrona, Santa
Margarida. La missa serà cantada per la “coral
interparroquial”, direcció Empar Ferrando.

Ens acompanyes, Sisu estimat!

Pregària a Sant Cristòfol
Sant Cristòfol, patró dels conductors, et
demanem que ens acompanyis sempre pel
camí de la vida i ens ajudis arribar al final de
cada jornada, amb salut, benestar i amb la
gràcia de Déu. Amén
El 10 de juliol, festa de
Sant Cristòfol, patró dels
conductors, jornada per la
responsabilitat en el trànsit:
“Maria es posà a caminar”.

MOVIMENT PARROQUIAL
PRIMERA COMUNIÓ, ha rebut la Primera Comunió a la parròquia de:
LA SALA , el dia 5 de juny - Carla Falgas Fajula
BAPTISME ha entrat a formar part de la comunitat cristina, pel sagrament del Baptisme:
COLOMERS, el dia 18 de juny – Alex Ronda Gutiérrez, fill de Víctor i de Clara
MATRIMONI, han rebut el sagrament del Matrimoni:
FOIXÀ, el dia 18 de juny – Civil Lafont i Justine Tornier.

Enhorabona!!!

DEFUNCIÓ
COLOMERS – hem pregat per Júlia Alsina Perich, que morí el dia 12 de juny, a l’edat de 98 anys.
RUPIÀ – hem pregat per Vicenç Pons Rebugent, que morí el dia 21 de juny, a l’edat de 102 anys
Doneu-los Senyor, el repòs etern!
Confessions i consultes:
A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius.
A la Font Santa divendres a partir de ¾ de 6 de la tarda, excepte vigílies i festius
A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de les misses

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 8 de la tarda, excepte vigílies i festius.

HORARIS MISSES MES DE JULIOL 2022
Divendres 1
Dissabte 2

Diumenge 3

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

pel poble
Rosa Canals i Francisco Pons
Família Montal Parera

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

pel poble
per la joventut
Vicenç Cadanet Quer
Difuns família Cadanet Quer
Jaume Ribot Navalls
Narcís Matas Domènech (4t.aniversari)
pel poble

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ
a les 12 del migdia, VERGES

Divendres 8

Dissabte 9

Diumenge 10

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 12 del migdia, TOR Festa major
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ
a les 12 del migdia, VERGES

Divendres 15 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
Dissabte 16

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Diumenge 17 a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ Festa major
a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 22 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
Dissabte 23

pel poble
Margarida Pons Pons (11è. aniversari)
Josep Grau Font
pel poble
Difunts família Ferrer Alió i Puig Frigola
Josep Martí Poch
Família Mención Carbonell
Teresa Batlle Casademont
Carme Juanmiquel Masó (6è. aniversari)
pel poble
Josep Batlle i Marina Cos
Josep Bonany Terrats
Josep Maria Casellas (aniversari)
pel poble
A Santa Llúcia
pel poble
Josep Maria Pagès Isern (11è. aniversari)
pel poble
pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

Família Fortuny Cruells
pel poble

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

pel poble
Josep Casas Casellas (4t. aniversari)
Joaquim Serrat Garganta
Jaume Poch Perich
pel poble
pel poble

Diumenge 24 a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ
a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 29 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
Dissabte 30

INTENCIONS DE LES MISSES

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Diumenge 31 a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ
a les 12 del migdia, VERGES

Josep Fortuny i Montserrat Montal
pel poble
pel poble
pel poble
pel poble

les misses on s’assenyala “pel poble”, indica que la intenció és lliure per a encarregar-la.
Santuari de la Font Santa, Parròquies de Canet, Colomers, Foixà, Garrigoles-Les Olives,
Jafre, La Sala, La Tallada, Marenyà-Tor, Rupià i Verges
Correu electrònic: parroquiester@gmail.com

