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CONVIDATS A ESTAR DE FESTA 

A la paràbola d’avui el Regne de Déu és comparat amb un 
banquet de noces. Així Jesús remarca el caràcter festiu i 
gratuït de la invitació que rebem. Contra, tota lògica, els 
primers convidats s'excusen per tal de no assistir-hi. Així és, 
de fet, com ens comportem quan anteposem tantes coses a la 
crida de Déu. Amb realisme, ens diu que hi ha actituds 
humanes que rebutgen el seu projecte del Regne. Però és 
voluntat de Déu que la sala del banquet sigui ben plena, que 
ningú en quedi fora dels qui vulguin entrar, per humil que 
sigui la seva condició o per fosc que sigui el seu passat.  
Això si, ens cal revestir-nos d'un vestit de festa, som cridats a 

respondre amb alegria i promptitud a renovar cada dia el vestit de la gràcia que revesteix el 
cos, els sentis, tot l’ésser. Déu no ens demana altra cosa que un cor disposat a rebre amb goig 
i agraïment el que ell ha preparat per a nosaltres. Comencem a fer-ho des d'ara, agraint la 
vida i el món que ens ha estat regalat. 

Que, com Maria a la festa de Canà, siguem una comunitat d'ulls i cor oberts a les necessitats 
dels nostres germans. 

Bona setmana Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A AGULLANA HA MORT I HEM PREGAT PER:  

Maria Pilar SERRA SANTALÓ † el 5 d’octubre a l’edat de 70 anys. Descansi en pau! 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 17: Maçanet de Cabrenys: MISSA exequial Josep Martí Bosch, a les 20 h.  
diumenge, 18: MISSES Pont de Molins a les 9,30h; AGULLANA a les 11h.; DARNIUS 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 

 MAÇANET: fam. Moradell — Grabulós.  
 AGULLANA: Maria Pilar Serra Santaló. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 60 €. — BIURE: 19 €.—  DARNIUS: 25 €. — MAÇANET DE CABRENYS: 85 €. 

La col·lecta de diumenge vinent va destinada al DOMUND per les missions  
 

 ROMIATGE A LA SALUT 
El passat dissabte 3 d’octubre des de la Parròquia d’Agullana vam organitzar una romeria a la 
Mare de Deu de la Salut de terrades. Degut a les circumstàncies que estem vivint va ser, com 
gairebé tot el que s’organitza enguany, una romeria atípica. 
Érem poquets, dos cotxes particulars que sumàvem 8 persones, més en Joan i el Mossèn, en 
total 10, però us he de dir que va ser preciós, una missa només per nosaltres i molt íntima, 
tots hi vam participar, i molt especialment a l’hora de les pregàries, tots vam fer la nostre 
petició particular sortida del fons de l’ànima. 
El dia esplèndid, les vistes des d’aquest racó del nostre Empordà sensacionals. 
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La senyora de la Salut va rebre’ns amb el seu somriure tant preciós, i no cal dir que el que més 
li vam demanar va ser això, LA SALUT. 
Esperem que el proper any tot sigui diferent i la romeria sigui, no multitudinària, que millor si 
ho fos, però si amb més Agullanencs per poder visitar plegats aquesta Verge tan nostra 
d’aquest racó de l’Empordà. 
Bon diumenge a tots!!!! 

M. Bassach. Agullana octubre 2020 
 

 Des de la catequesi participem al Concurs bíblic de Catalunya  
Un concurs amb l’objectiu d’ajudar a les noves generacions en el coneixement de la Bíblia i en 
la trobada amb la persona de Jesucrist. Que ha arribat a la 35 edició i, des de fa uns quants 
anys, hi participem des de la catequesi. Amb el tema "Si vols trobar-te amb Jesucrist... avui 
tens una oportunitat!" El concurs demana respondre unes preguntes i fer un dibuix que vam 
poder enviar just abans de començar el confinament, però el 35è Concurs bíblic de Catalunya 
s’ha vist afectat retardant-ne el veredicte i distribució de premis. Entre els que han rebut un 
premi hi ha la Gabriela d’Agullana. Per aquest motiu el diumenge 25 d’octubre, a la missa 
d’onze farem el lliurement del premi i diplomes de participació.  
Amb aquest acta comencem el nou curs de catequesi.  
Si sabeu d’algú que tingui interès en la catequesi es pot posar en contacte amb el mossèn o les 
catequistes per fer la inscripció. Tindrem ben en conta les mesures de prevenció establertes. 
 

 

 
 

 PREGEM AMB L’EVANGELI 
Convidats al banquet del teu Regne 

Pare, cada nou dia que em regales 
és una invitació al banquet del teu Regne. 

En obrir els ulls, et vull dir gràcies. 

En trepitjar el carrer, vull saludar tothom 
com qui saluda els convidats a una festa. 

En posar-me a la feina, 
ho faig com qui ajuda a parar la taula 
i vetlla perquè tot estigui a punt. 

Em meravella pensar quantes vegades al dia 
em renoves la invitació: 
cada cop que tinc ocasió d'ajudar un necessitat, 
de respondre amb un somriure a un retret, 
d'oferir consol o companyia... 
Cada cop que trobo una església oberta 
o que em ve al pensament un passatge de l'evangeli, 
cada cop que recordo que m'estimes, 
que em coneixes millor que jo mateix 
i que no deixes mai d'esperar-me. 

Jordi Vila i Borràs, La missa de cada dia, octubre 2017. 

 


