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NO ÉS BO QUE L'HOME ESTIGUI SOL 

Quin ressò agafen aquestes paraules del Gènesi? En aquest temps nostre on la 
soledat cada cop afecta més persones, on l’individualisme es va Imposant en 
les relacions socials, la Paraula ens recorda que no és bo que l'home estigui sol 
i que necessita ajuda i companyia. Per sentir-nos acompanyats i compresos cal 
algú que empatitzi amb nosaltres, que sigui "carn de la nostra carn".  
A l’evangeli, Jesús ens convida a viure la dinàmica de l’amor que genera 

relacions d’igualtat entre l’home i la dona per caminar junts per la senda difícil de la vida. 
També ens posa com exemple uns nens, ens diu que el regne de Déu és pels qui son com ells. 
Jesús defensa la dignitat de tota persona, i més quan aquesta està en situació d’indefensió i 
inferioritat. 

Amb afecte, Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI el 25 de setembre a Darnius 

Marc SERRAT JARAMILLO amb María del Mar MASERO ROJAS  Felicitats! 
 

 HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Teresa COSTA i CARRERA, † a Maçanet de Cabrenys 26 de setembre, a l’edat de 91 anys. 
Jaume GISPERT i PUIG, † a Darnius 2 d’octubre, a l’edat de 88 anys Descansin en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL:  
dissabte, 9: Maçanet Missa a sant Sebastià, a les 20 h. En honor a la Mare de Déu del Remei 
diumenge, 10: Les Escaules a les 9,30h, Agullana 11 h i Darnius 12,30 h. 
IX MISSA SOBRE L’EMPORRDÀ, a Figueres a la falda del castell de sant Ferran, a l’indret del 
circuit dels Arcs; a les 5 de la tarda 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Roser Palau;  
BIURE: Joaquim Suñer (24 aniv.)  AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 15 €. — BOADELLA d’EMPORDÀ: 8 €. — DARNIUS: 35 €.  

MAÇANET de cabrenys: 40 €. + 35 €. (St. Miquel de Fontfreda)   
 

 INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI 
Comencem la catequesi per conèixer Jesús, pregar, celebrar i viure com a 
cristians. Oferim la catequesi a les famílies amb nenes o nens a partir de 2 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 les inscripcions al nou curs de Catequesi poden posar-se en contacte amb 
Mn. Pere-Lluís 628072095. 
Els nens i nenes que venien el curs passat s’han de tornar a inscriure pel 
segon, i els qui ja han fet la Comunió s’inscriuen per la catequesi de 
Seguiment, adaptarem el material i la periodicitat al grup que sorgeixi. 
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 CELEBREM SANT MIQUEL 
Com cada any, Sant Miquel és un dia de celebració. L'església de Sant Miquel de Fontfreda és 
el punt de trobada de diverses persones que decideixen que aquest dia s'ha de celebrar amb 
altra gent, amb amics i companys. 
Hi ha gent que hi arriba caminant, hi ha gent que decideix agafar el cotxe. Hi arribis com hi 
arribis, ho fas per una mateixa finalitat. La reunió a Sant Miquel es basa en una missa que ve 
acompanyada d'un aperitiu, amb varietat de menjars que han portat els qui decideixen pujar. 
Encara que sembli una activitat normal, sense tenir res especial, significa molt més del que 
ens pensem: Sant Miquel és un dia de trobades, de xerrades, de riures. 
Any rere any, aquest dia ens uneix per tenir una petita festa amb la gent que coneixem i 
estimem, gent de totes les edats que es reuneixen amb una fi comú: celebrar Sant Miquel i 
gaudir. Gaudir d’un dia per compartir. 

Cèlia i Clàudia, Maçanet de Cabrenys 

 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor gràcies perquè no has volgut que estiguem sols. 
Ens has donat companys i companyes 
amb qui poder compartir el camí de la vida. 
Homes i dones com nosaltres, 
carn de la mateixa carn, 
per sentir-nos acompanyats en les nostres dificultats, 
pors, patiments, angoixes i solituds. 

De vegades caiem en la temptació d'allunyar-nos 
dels qui has posat al nostre costat 
fem cas de les veus que ens empenyen 
a separar-nos dels nostres semblants. 
Perdona el nostre orgull que ens fa veure 
que som autosuficients i no necessitem els altres. 

Et presentem els esposos i les esposes. 
Que sàpiguen veure la seva parella 
com un do de Déu per ajudar-los i sentir-se estimats. 

Gràcies Senyor per enviar-nos el teu Fill. 
Compartint la nostra condició humana 
ens ha obert les portes de la filiació divina. 
Que, tot seguint el seu exemple, 
siguem solidaris amb els nostres germans 
i no ens desentenguem dels seus problemes. 

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

 

 


