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Bona festa de sant Miquel a Boadella d’Empordà 

QUI NO ÉS CONTRA NOSALTRES, ÉS AMB NOSALTRES 

Jesús ens convida a deixar fer, perquè no caiguem en la temptació de 
pensar que només nosaltres podem fer el bé. Ens cal recordar sempre 
que l’Esperit bufa allà on vol, que es manifesta allà on vol i per qui vol 
de la manera més inesperada. Ens cal obrir la mirada i la ment per 

veure el bé vingui d’on vingui, creure’ns de debò que qui no està contra nosaltres, és amb 
nosaltres i anar fent xarxa per aconseguir un món més just i més habitable per a tothom. I en 
contrapartida tolerància zero amb el mal, ens convé ser autocrítics amb nosaltres mateixos, 
doncs, la tebiesa mina la vida de fe. Podríem resumir l’evangeli d’avui dient que hem de ser 
inclusius amb el bé, excloents amb el mal.  

Que tinguem un bon inici d’octubre!, Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 2 d’octubre ROMERIA DE LES PARRÒQUIES A LA SALUT DE TERRADES 

a les 10,30 h. COMENCEM LA CATEQUESI PRIMERA TROBADA FAMILIAR 
a les 12h. MISSA 

al vespre a Maçanet de Cabrenys Missa a l’església de sant Martí a les 20 h. 

diumenge, 3 Missa a BIURE, AGULLANA i DARNIUS a l’hora habitual.  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Maria Juanola;  AGULLANA: intenció d’Acció de gràcies  santa Eugènia. 
DARNIUS: fam. Felipe—Gaspar 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 35 €.—  DARNIUS: 35 €. — MAÇANET: 85 €. — PONT de MOLINS: 7 €. 

 

 Primera trobada de catequesi 
Comencem la catequesi per conèixer Jesús, els valors de l’Evangeli i tenir 
una experiència de pregària.  
El dissabte 2 d’octubre a la Salud de Terrades, a la romeria de parròquies 
trobada de nenes, nens, famílies i comunitats parroquials 
Oferim la catequesi a les famílies amb nenes o nens (a partir de 2n EP) que 
es volen preparar per la primera comunió i els qui volen seguir per aprofundir 
en el coneixement i l’amistat de Jesús.  
Per apuntar-se a la Catequesi poden posar-se en contacte amb Mn. Pere-
Lluís, 628072095 durant aquest mes de setembre. 

 

 PASTORAL PENITENCIÀRIA 
A la nostra diòcesi de Girona hi ha el Centre Penitenciari Puig de les Basses, situat en el terme 
municipal de Figueres, que substitueix les antigues presons de Figueres i Girona. Es va posar en 
funcionament el juny de 2014. (preparat per a acollir 1.174 interns amb una ocupació mitjana 
real de 710). Puig dels Basses és un centre majoritàriament per a homes penats adults, encara 
que també disposa d’un mòdul de dones i un de Infermeria. El Centre de Figueres, atesa la 
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seva situació propera a la frontera, hi ha un percentatge molt elevat d'interns estrangers: 
magribins, d’Amèrica llatina o de l'Europa de l'Est... (en alguns mòduls supera el 80%) molts 
dels quals amb caràcter preventiu. 
L’atenció religiosa catòlica en el centre penitenciari la porten a terme un petit equip de 
voluntaris i voluntàries, actualment són 10, dels quals hi ha dos sacerdots (un enviat pel 
bisbe), per a atendre la població penitenciària sobretot en les seves necessitats espirituals. 
L'equip de voluntaris de la diòcesi, amb la deguda formació, està obert a tota la població 
penitenciària sigui quina sigui la seva religió o no religió. Escoltar els detinguts és una actitud 
essencial en les nostres intervencions. Tampoc es descura d'una relació respectuosa i de 
col·laboració amb els treballadors i treballadores en el Centre Penitenciari. Sense fer 
diferències entre els presos, l'orientació bàsica del nostre servei està orientada als catòlics. 
Per a això oferim grup d'oració, la santa Missa, formació i acompanyament en la iniciació 
cristiana. A les activitats d'atenció religiosa s'atenen unes 70 persones al llarg de l'any, algunes 
participen amb molta constància i altres de manera ocasional. Aquest temps de pandèmia (des 
de març del 2020) també ha marcat l'atenció religiosa a la presó, els primers mesos des de la 
impossibilitat d'una atenció presencial a causa del confinament s'han buscat maneres per 
atendre i mantenir el contacte a traves de cartes o quan ha estat possible visites a mòduls. 
Una altra tasca important de la pastoral penitenciària és donar a conèixer aquesta realitat en 
l'àmbit de les parròquies. 
Diferents entitats d'àmbit diocesà com Càritas també tenen algun projecte d'ajuda a persones 
de l'àmbit penitenciari, com és un pis d'acolliment en sortides de permís. La pastoral 
Penitenciària manté una coordinació amb Càritas i altres entitats catòliques.  
La Delegació Diocesana de pastoral penitenciària està vinculada amb altres delegacions a nivell 
de Catalunya i Espanya. Hi ha trobades a nivell de Catalunya per a compartir l'experiència i fer 
projectes de futur comuns. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, gràcies per enviar-nos el teu Esperit, 
per cridar-nos a formar part de l'Església, 
per fer-te present a les nostres vides. 

No volem viure aquest do com un privilegi 
reservat a uns pocs escollits, 
sinó com un regal que vols compartir 
amb la humanitat sencera. 

Et demanem perdó 
perquè de vegades mirem amb sospita 
els qui no formen part de la nostra comunitat, 
ens creiem amb el dret de jutjar 
els qui parlen i actuen en el teu nom 
sense pertànyer al nostre grup. 

No volem ser motiu d'escàndol 
ni allunyar els qui creuen en Tu 
simplement per que no s'ajusten  
als nostres costums. 

Reconeixem que estàs ben a prop dels nostres germans 
de les altres confessions cristianes, 
dels creients de les altres religions, 
dels qui et busquen amb cor sincer 
i de tots els teus fills que et necessiten. 
Perquè qui no està contra Tu, està amb Tu. 

Josep OTÓN CATALÁN, “la missa de cada dia”, setembre 2021 


