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LA POR TANCA PORTES, LA CONFIANÇA OBRE EL COR 

Trobem els deixebles tancats degut a «la por als jueus». En tot, 
Jesús se’ls fa present i els desitja pau per triplicat, senyal que no 
en tenien en absolut.  
En la persona de Tomàs, un dels Dotze, Jesús imparteix una lliçó 
vàlida per a tots els temps: no siguis incrèdul sinó creient. La fe 
ens demana confiar, refiar-nos del testimoni d'un altre. En el fons, 
la fe ens reclama un sentit comunitari de la vida, anar més enllà 
de la nostra experiència personal per contar amb l’experiència 
que ha fet l’altre. Nosaltres, els qui no l’hem vist personalment, 
podem fer la mateixa experiència que feren ells del Ressuscitat i 

«arribar a creure que Jesús Messies és el Fill de Déu i perquè, creient, tinguem vida eterna en 
el seu nom», sempre i quan no mantinguem tancades les portes i ens obrim a una experiència 
que depassa del tot la nostra racionalitat. 

Que tingueu un bon diumenge! Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET DE CABRENYS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Joanet COSTA i CARRERA, † 8 d’abril a l’edat de 86 anys.   Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Montserrat Perxès.  Missa d’acció de gràcies a Santa Eugènia 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA DURANT LA SETMANA SANTA: 
 

Dijous Sant, Agullana: 35 € (per Càritas) / Divendres Sant, Darnius: 30 € (per Terra Santa) 
Pasqua: Maçanet: 130 € — Agullana: 50 € — Darnius: 100 € — Biure: 42 € 

Aplec de Santa Eugènia: 155 €  
 

 SANTA EUGÈNIA 2021 
Enguany la Festa de Santa Eugènia ha estat totalment diferent del que estàvem acostumats, 
però tot i així ha estat entranyable. 
Els pabordes, el pa beneit, el ball de la toia presidit per l’Alcalde, diferent, però bonic. 
I la Missa, una missa a l’aire lliure, degut a les restriccions epidemiològiques, presidida pel Sr. 
Bisbe que ha vingut a inaugurar les obres que s’han dut a terme per la conservació i 
embelliment de l’Ermita, que feia molt goig. 
Santa Eugènia que és una devoció molt arrelada al poble d’Agullana, que els Agullanencs 
l’estimem molt i tots els dilluns de Pasqua, a excepció de l’any passat, anem a visitar-la, a 
expressar-li la nostra estima. 
Si bé diferent, ha sigut bonic, hi havia molta gent, seguint les mesures higièniques pertinents, 
molt ben organitzat, un temps esplèndid que s’ha volgut sumar a la festa. 
Els Agullanencs ens sentim molt agraïts que el Sr. Bisbe ens honrés amb la seva presència i 
esperem que l’any vinent que el mal son que ens ha tocat viure sigui fora, i la puguem 
celebrar com tota la vida ho hem fet.  

Margarita Bassach. Agullana, abril 2021 
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 Viacrucis a Maçanet de Cabrenys 
El divendres Sant a la tarda, es va fer el viacrucis a la església parroquial de Maçanet, on van 
assistir bastantes persones, entre elles la catequista Maria i les nenes de catequesis. Va ser un 
viacrucis molt bonic, les nenes de catequesis, aguantaven el sant Crist amb dues espelmes i es 
posaven a sota de cada estació mentre es llegia la passió de Jesús i es cantava amb la 
participació de persones vingudes de fora i del poble. Cada any hi participen les nenes de 
catequesi i els hi agrada molt.           Mariona Ribas Pineda. Maçanet de Cabrenys 
 

 Petit homenatge i record a Arcadi Oliveres que va morir aquet passat 6 d'abril. 
"Tots els homes i dones tenim els mateixos drets o els hauríem de tenir, i som iguals, o 
hauríem de ser iguals, en oportunitats i desenvolupament de la vida". 
"No vaig estudiar economia per fer més rics als que ja ho són, sinó per veure què es pot fer 
per treure de pobres als més pobres,  davant un sistema tan injust  com el que vivim". 
"Sabeu que la despesa militar mundial anual és 40 vegades superior als diners necessaris per 
erradicar la fam al món?". 
"Mai com ara la humanitat havia tingut possibilitats de viure bé. Tenim els recursos, però som 
tan egoistes que no ho fem". 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Senyor Jesús, et donem gràcies 
per haver-nos constituït en Església, 
en comunitat de creients 
que dona testimoni de la teva resurrecció. 

Quan mirem les persones que la integren, 
la podem veure tacada per defectes i infidelitats. 
Però això lluny de fer-nos perdre la fe, 
ens fa mirar-te a Tu, 
el qui ha vençut el pecat, 
i si has decidit manifestar-te enmig d'un poble indigne, 
no som ningú per qüestionar-ho. 

És més, això ens infon esperança, 
perquè cadascú de nosaltres 
tampoc estem a l'altura. 
No ens ho mereixem. 
En canvi, Tu vens a visitar-nos, 
a fer-nos costat en els moments d'incertesa. 

I quan ens deixem portar per aquesta experiència, 
és possible viure amb un sol cor i una sola ànima, 
ser generosos amb els qui ho necessiten, 
compartir el que tenim, 
viure pendents dels altres. 
Aleshores el món veurà aquesta unitat, 
que no neix de l'esforç humà, 
i creurà. 

Josep OTÓN CATALÁN, La missa de cada dia, abril 2021 

 


