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OBERTS A L’ESPERIT DE SAVIESA 

A l’evangeli trobem un home que s’adreça a Jesús com a Mestre i en 
reconeix així la saviesa i la bondat. Sabia el que estava establert i 
n’era fidel complidor; potser només buscava un: “que bé que ho 
fas”. Però la paraula de Jesús arriba a destriar l’ànima i l’esperit, 
esclareix les intencions i els pensaments del cor. I amb la mirada 
plena d’estimació convida a seguir-lo. Jesús sempre ens sorprèn i 
ens ofereix tot el Regne de Déu, si ens hi disposem del tot. Aquell 
home estava aferrat a moltes coses, no tenia forces per 
desprendre`s dels seus interessos. Tant de bo que ens obrim a 
l’esperit de saviesa que ensenya a comptar els nostres dies per 
adquirir la saviesa del cor i té la riquesa per no-res. Aquella saviesa 
que sant Efrem (s. IV) demanava amb aquestes paraules:  

Senyor que et conegui, perquè si et conec t’estimaré, Senyor que t’estimi perquè si t’estimo 
et seguiré.         Amb afecte, Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A AGULLANA HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Joaquim BECH de CAREDA FRIGOLA, † 4 d’octubre, a l’edat de 80 anys  Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL:  
Avui, diumenge, 10: 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. 
dissabte, 16: Maçanet de Cabrenys Missa a les 20 h. 
diumenge,17 Pont de Molins a les 9,30 h, Agullana 11h i Darnius 12,30h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Mercè Vicens Amiel (Cap d’any);  
AGULLANA: Rosa Puigvehi Picamal (Cap d’any). 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 25 €. — BIURE: 14 €. — DARNIUS: 20 €. — MAÇANET de CABRENYS: 85 €.  

 

 ROMERIA DE PARRÒQUIA A LA SALUT DE TERRADES 
Hem trigat temps, però hi hem tornat. Joiosos emprenguérem el camí des de Darnius i des 
d’Agullana amb veritable germanor a oferir la nostra pregària a la Verge de la Salut de Terrades. 
Les converses ens retornen als anys passats quan érem petits, llavors el camí és feia feixuc, i 
amb el cabàs del dinar a l'esquena fèiem camí. Era parada obligatòria als paratges de Boadella 
per fer un bon esmorzar i seguir muntanya a munt amb el suor al front. Avui dia n'hi ha pocs que 
segueixin aquesta costum d' anar-hi caminant i menys quan l'edat ens marca unes pautes. 
El dia fou esplèndid, la companyia també i després de la missa ens esperava un bon àpat de 
germanor. 
Segur que molts encomanàrem la nostra salut a la Verge, que guiï a la ciència per bon camí, la 
nostra salut és a les seves mans per poder-hi tornar tots plegats al proper any. 

Mercè Gibrat -Darnius 
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 SANT JOAN XXIII, Papa 
Just demà, dia 11 d'octubre es celebra Sant Joan XXIII, va ser canonitzat el 27 d'abril de 2014. 
Al Santuari Mare de Déu del Mont ja era venerat des del 2002 que havia estat beatificat. On 
s’exposa una fotografia seva a l'entrada de l'església. Cada any, se celebra la seva festa, 
juntament amb Sant Galderic (patró dels pagesos catalans) enguany diumenge vinent, el dia 17 
d'octubre. 
Sant Joan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) fou elegit en el conclave el dia 28 d'octubre de 
1958. És el papa número 261. La seva elecció va ser tota una sorpresa. D'origen humil, fill de 
pagesos, la seva figura contrastava amb la del seu predecessor, l'aristocràtic Pius XII. Decidit a 
apropar l’Església a un món canviant, va convocar el concili Vaticà II, que es va obrir el dia 11 
d'octubre de 1962. Pel seu caràcter planer, afable i bonhomiós és conegut com “el papa bo”: 
“La meva persona no val res. Es tracta simplement d'un germà que us parla, d'un germà 
convertit en pare per voluntat de nostra Senyor” Deia en el discurs “de la Lluna” 11 d'octubre 
de 1962. 
I en l'oració col·lecta: “Déu tot poderós i etern, que en Sant Joan XXIII, papa, heu fet 
resplendir per a tot el món l'exemple del Bon Pastor; concediu-nos, per la seva intercessió, de 
difondre amb alegria la plenitud de la caritat cristiana”. 

Paquita Caritg -La Vajol 

 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Les riqueses i la meva riquesa 

Jesús, 
els humans pensem ser rics 
quan tenim molt 
i ens considerem bons 
quan observem els manaments... 

Tu vens a obrir-nos el ulls i el cor 
als valors del Regne. 
Em fas comprendre 
que el valor de la vida humana 
no es manifesta en els béns que posseeixo, 
sinó en el que soc 
i en el que comparteixo amb amor. 

També em recordes que en el Regne de Déu 
la bondat d'una persona no es pot valorar 
per la seva fidelitat a les normes i a les lleis 
sinó per la seva capacitat d'estimar i donar-se. 

Ajuda'm a no valorar mai les persones 
per les aparences o pel que guanyen i tenen, 
sinó pel que són i pel que donen i comparteixen. 

Josep CODINA i ALSINA, “la missa de cada dia”, octubre 2006 

 


