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CONTES PER A REFLEXIONAR
EL REI DAVID, EL MOSQUIT I L’ARANYA
Llegenda hebraica
Un dia mentre el rei David passejava pel jardí es va aturar a
observar una aranya que teixia
la seva teranyina i va pensar:
–
De què serveix
aquest insecte que treballa sense parar teixint una tela que no
ha de ser útil ni per al seu mateix vestit?
Al cap de poc va sentir la picada d’un mosquit i el rei David, tot empipat, va exclamar en veu alta:
– Digues, Senyor, per què has creat aquests insectes que només
saben fer mal?
I una veu li va respondre:
– Arribarà el dia en què tindràs ocasió de comprendre la importància
dels insectes, David.
Temps després, el rei David va haver de fugir, desert enllà, perseguit
pels homes del seu enemic Saül, que li volia prendre el tron. Una nit,
aprofitant la foscor, va aconseguir d’esmunyir-se fins a la tenda del seu
perseguidor amb el propòsit de desarmar-lo. Ja gairebé ho havia aconse-

guit, quan el capità de Saül, que es deia Abner,i que dormia al seu costat,
es va remoure, tot somniant, i va atrapar David entre les seves cames.
Abner era un home alt i cepat, d’una força extraordinària i David va quedar reduït a la immobilitat. No sabia pas com fer-s’ho per poder escapar
sense despertar el capità Abner. David tremolava de por i sentia com una
suor freda li amarava tot el cos. Però de sobte un mosquit va picar Abner
en una cama. El capità va modificar la jeia i va alliberar David que es va
poder escapar.
Fugint de Saül i dels seus homes, David es va haver de refugiar dins
una cova. Al cap d’una estona, una teranyina va cobrir tota l’entrada.
Saül i Abner que seguien el rastre de David, es van aturar davant d’aquella cova.
– Podria ser que estigués amagat dins- va dir Abner- Vine, entrem-hi,
i si el trobem el matarem aquí mateix.
– Però com vols que hagi entrat en aquesta cova? Que no veus que
hi ha aquesta teranyina a l’entrada? Si David s’hi hagués ficat,
l’hauria trencat- va respondre Saül.
– Vinga, no perdrem temps i continuem la persecució.
I els dos perseguidors es van allunyar d’aquell indret continuant les
seves recerques.
Aleshores David, va caure de genolls i va agrair la seva salvació a
Déu amb aquestes paraules
– Senyor, reconec que fins i tot l’animal més insignificant té la seva
utilitat. Una aranya i un mosquit poden ser útils com el cavall que
arrossega l’arada i el carro i com el gos que guarda els ramats.
Perdona que hagi dubtat encara que només fos per un moment de
la bondat i la perfecció de la teva obra..

Reflexió: El conte ens permet reflexionar entorn de dos aspectes: la responsabilitat i la gratitud. Totes les feines són importants. Algunes vegades
ho diem i ens en omplim la boca però, en el fons potser no ens ho acabem
de creure. Hem crescut amb uns estàndards i se’ns fa difícil canviar-los i
entendre que tots som útils, cadascú en el seu lloc, en la seva feina. El què és
important és que com l’aranya de la història siguem capaços de fer la feina
ben feta. És a dir, siguem responsables de les tasques que ens pertoquen.
Aparentment la feina de l’aranya pot sembla insignificant, però si hagués fet

una teranyina mal feta, a corre cuita, els perseguidors de David, haurien vist
que hi havia algú dins, i l’haurien pres.
La gratitud la veiem en David que reconeix el seu error i dona gràcies .
És important que siguem capaços d’adonar-nos quan ens equivoquem i , com
diu la dita “Rectificar és de savis”.

LES PORTES DE LA VIDA
No surtis de la infància precipitadament; després voldràs recuperar
aquests anys
No entris a l’adolescència convençut que domines al món; la vida et durà
per camins que encara no sospites
No surtis de l’adolescència menyspreant la teva joventut; la joventut
pertany a tots però no és de ningú, ni en ningú es queda
No entris en la maduresa creient que has vençut totes les etapes i que
el triomf arribarà demà; la felicitat, únic triomf, es troba a gaudir totes les
etapes d’un camí, no al final de la ruta
No recorris la maduresa sense crear un tresor de l’esperit; els tresors
de la terra no són herència per als teus fills
No surtis de la maduresa convençut que has triomfat; el teu triomf
serà el record que deixis
No surtis de la maduresa creient haver estat derrotat; alguna cosa
sempre es deixa, per petit que sigui
No entris a la vellesa creient que el destí t’ha estat advers; has estat
tu qui ha elaborat aquesta destinació
No surtis de la vellesa sense lliurar els teus consells; altres infants, altres
adolescents, altres madurs i altres majors t’han mirat i voldran imitar-te.

Reflexió: Vivim de manera accelerada, tot va molt ràpid. Cremem les etapes

sense gairebé ser-ne conscients. És important viure al dia dia amb plenitud,
assaborint tot allò de bo que té cada edat i període de la vida.

Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 21, a les 9. Dimarts 22,
a les 9. Dimecres 23, a les 9: en
acció de gràcies a sant Joan. Dijous 24, a les 10: Joan Domènech i
Dolors Subiranas; difunts del Passeig de sant Joan; Joan Collell. Divendres 25, a les 9. Dissabte 26,
a les 20: família Rossell Suriñach.
Diumenge 27, a les 10 i a les 12:
difunts del carrer sant Pere; Josep
Muntada.
SANT JOAN
El dijous, dia de Sant Joan, la
missa del matí serà a les 10 en lloc
de les 9.
PRIMERES COMUNIONS
Aquests diumenges de juny hi ha
missa a les 10 del matí per evitar
que es concentri molta gent en una
sola missa, donat que a la missa de
12 d’aquests dies hi hauran primeres comunions. A partir dels diumenges de juliol hi tornarà haver
només una missa a les 12.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 26, a les 19: esposos Josep Verdaguer i Montserrat Para-

reda. Diumenge 27, a les 11: Joan
Palou i Mercè Masramon.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 21, a les 19: donants. Dimarts 22, a les 19. Dimecres 23,
a les 19: donants. Dijous 24, a les
19: Joan Serra Domènech. Divendres 25, a les 19. Dissabte 26, a les
18: família Parramon Boixaderas.
Diumenge 27, a les 10 i a les 12,30.
PRIMERES COMUNIONS
Els dies de primeres comunions
es faran en una missa a les 12,30,
però també aquells dies hi haurà la
missa de les 10. Són els dies 20, 27
de juny i 4 de juliol.
EXÈQUIES
Marc Porta Berga (45 anys) C/
Casserres, 29.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a les
19,30.

