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DISPOSATS A SERVIR 

Què voleu que faci? L’estil de Jesús és el camí del 
servent, del qui es posa a servir, i ens parla de posar-nos 
al servei dels altres.  
Joan i a Jaume: cerquen honors, poder i glòria: 
Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem 
seure, l'un a la vostra dreta i l’altre a la vostra 
esquerra. No pensen en els altres, els altres deixebles 
també ho volen i s’indignen. Així es posa de manifest 

com també l’Església es pot convertir en una institució amb mecanismes calcats dels 
“governants de les nacions”. Un cop més, Jesús amb gran paciència, intenta corregir als seus 
deixebles convertint-los de la mentalitat del món a la de Déu. Assenyala com l’actitud de 
servei desinteressat i generós ha de marcar la vida dels cristians. 
Quan vivim la fe, pensant només en nosaltres, davant expectatives triomfalistes, que molt 
sovint topen en la dificultat i el dolor, Jesús ens pregunta: Sereu capaços de prendre la vostra 
pròpia creu? Estic disposat a servir ? 

Que tinguem una bona setmana, Mn. Pere-Lluís 
 

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

Sandra VERNET, † 16 d’octubre, a l’edat de 43 anys  Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL:  
Avui, diumenge, 17: a la Catedral de Girona, a les 5 de la tarda. Acte inicial a la nostra Diòcesi 
del SÍNODE SOBRE LA SINODALITAT EN L'ESGLÉSIA, amb una conferència titulada «La sinodalitat 
en la vida i en la missió de l’Església», a càrrec de Mn. Salvador Pie-Ninot i, a continuació, 
amb una eucaristia presidida pel bisbe Francesc. 
dissabte, 23: Maçanet de Cabrenys Missa a les 20 h. 
diumenge,24: Agullana 11h i Darnius 12,30h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Constantino Divosi Soler; Sabina Soler i Andreu Divosi. 
DARNIUS: fam. Gibrat—Puigmal i fam. Perxés—Llauró. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 95 €. — DARNIUS: 35 €. — Les ESCAULES: 16 €. — MAÇANET de CABRENYS: 55 €. 

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

 

 ARRENCA EL SÍNODE SOBRE LA SINODALITAT EN L'ESGLÉSIA 
El passat cap de setmana del 9 i 10 d'octubre s’inicia a Roma un nou Sínode dels Bisbes, en 
aquesta ocasió sobre la temàtica de la sinodalitat. La singularitat d’aquesta edició, que 
finalitzarà el 2023, és la participació oberta a tots els membres de l’Església a través d’una 
fase diocesana que s’inicia avui. Aquesta etapa té l’objectiu de reflexionar com podem fer 
camí junts a la Diòcesi de Girona des de la vida de les parròquies. 
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 IX MISSA SOBRE L’EMPORDÀ 
El proppassat diumenge 10 d’octubre s’ha celebrat la IX MISSA SOBRE L’EMPORDÀ a l’aire 
lliure, a la falda del castell de Sant Ferran de Figueres. Ha estat la novena edició d’aquesta 
missa, organitzada per l’arxiprestat de l’Alt Empordà Interior, que es va iniciar l’any 2012 amb 
motiu dels incendis que hi ha haver a l’Empordà. 
Sempre s’ha escollit algun tema social candent per aplicar en aquesta Eucaristia i enguany el 
tema ha estat sobre els damnificats per la pandèmia. El títol era “CONTAGIEM-NOS DE 
TENDRESA. Pels més afectats per la pandèmia”.  
Així com el virus ens contagia el mal, nosaltres ens hem de contagiar del bé i de la tendresa, 
cuidant-nos els uns als altres. Vam pregar pels difunts, per les famílies que no van poder fer el 
dol com cal, pels qui han perdut la feina, pels sanitaris, etc.  
Dintre de la missa van intervenir dues persones professionals de la Sanitat que van exposar el 
seu testimoni durant la pandèmia.  
Van participar en aquesta missa un centenar de persones, vingudes de diverses parròquies de 
l’arxiprestat, i es van recollit 770 € destinats a Càritas de l’Alt Empordà Interior per ajudar les 
famílies més afectades per la situació. 

Elisabeth -Figueres 
 

 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 

 


