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BONA FESTA: 
TAPIS celebrem a sant Briç, a LES ESCAULES i MAÇANET DE CABRENYS sant Martí. 

 

PARAULES QUE NO PASSEN 

Avui llegim l'últim text de Marc, l'evangelista que ens ha 
acompanyat els diumenges d'aquest any. En tots els temps hi ha 
qui ens parla de catàstrofes sense retorn, Jesús mateix utilitza el 
llenguatge apocalíptic, que estava de moda en el seu temps, així 
explicita la por al futur, ens diu: “Aquells dies, després 
d’aquelles desgràcies, el sol s’enfosquirà, la lluna no farà claror, 
les estrelles aniran caient del cel i els estols que dominen allà 
dalt trontollaran.” Jesús parteix d’allò que temem, que ens fa 
caure en el desànim, doncs hi ha situacions que depassen les 
nostres possibilitat de fer-hi front, però fins i tot en aquestes 

adversitats vol avivar en nosaltres l’esperança i ens diu: “Llavors veuran venir el Fill de l’home 
sobre els núvols amb gran poder i amb gran majestat”. Quan escoltem tantes prediccions 
catastròfiques; davant la incertesa del futur i la por que nia al cor humà, ens diu en les 
adversitats serè amb vosaltres us faré costat, conteu amb mi! 
Jesús de nou vol avivar en nosaltres la confiança, desvetllar una mirada lúcida per entendre els 
temps que ens toca viure i afrontar els canvis amb esperança. Que la darrera paraula no la té 
cap desgràcia sinó la seva Paraula que perdura en el temps.  

Amb afecte Mn. Pere-Lluís 
 

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

Maria Dolors PERXÉS AGRAMUNT, † 13 de novembre, a l’edat de 92 anys 
Descansi en pau! 

 

 AGENDA PARROQUIAL:  
divendres, 19: CONFERÈNCIA “Una Església sinodal, participativa i corresponsable” 
a l’antic monestir de Clarisses de Fortià a les 19 h. a càrrec de Mn. Jordi Reixach professor 
de l’Institut de Ciències Religioses de Girona. Obert a tothom qui vulgui conèixer millor el 
Sínode que el Papa Francesc ha convocat per a la participació de tot el Poble de Déu.  
Us hi esperem! 
dissabte, 20: Maçanet MISSA a les 19 h. 
diumenge, 21: MISSA de Festa Major Boadella d’Empordà a les 9,30 h. i a La Vajol a les 11 

Agullana CELEBRACIÓ DOMINICAL i Darnius MISSA a l’hora habitual 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Acció de gràcies a sant Martí 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA DIADA DE GERMANOR pel FONS COMÚ DIOCESÀ: 
MAÇANET: 185 €. — AGULLANA: 30 €. — DARNIUS: 40 €.— BIURE: 15 €. 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
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 SOM ALLÒ QUE TU ENS AJUDES A SER 

La campanya de Germanor, Dia de l’Església Diocesana, és una ocasió per dir-nos GRÀCIES A 
TOTS DE PART DE TOTS. Les Parròquies són el que nosaltres ajudem a ser i som cridats a 
participar-hi i a implicar-nos-hi. Per mantenir vives les parròquies hi ha quatre pilars: 

➢ col·laborar amb el nostre temps,  

➢ amb les nostres qualitats,  

➢ amb la nostra pregària,  

➢ amb el nostre suport econòmic.  

Per aquest sosteniment econòmic son importants les col·lectes dominicals, els donatius. Avui 
us vull demanar la vostra atenció sobre la possibilitar de fer una subscripció d’una quota fixa. 
Fent una aportació econòmica periòdica. Si ho voleu fer cal omplir una butlleta i fer-me la 
arribar per tramitar-la.  
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Tot passa; les teves paraules resten 

Jesús, 
només he d'obrir els ulls per adonar-me 
que totes les realitats materials que m’envolten 
passen molt ràpidament 
i que tot es deteriora. 

Fins i tot el meu cos 
va envellint i s'afebleix. 
Em sap molt de greu 
i, de vegades, em desanima. 

Tinc por que tot el que sóc i visc, 
un dia, acabi en el no res 
i desaparegui per sempre. 
Seria molt trist i no m'hi puc resignar! 

Per això, m'agrada tant 
sentir-te dir que tot passarà, 
però que les teves paraules 
sempre seran actuals i es realitzaran. 

Em dones l'esperança de poder continuar 
la meva vida humana, 
més enllà del cos, 
en la realitat eterna i infinita de Déu. 

Crec sincerament el que em dius 
i espero amb alegria la vida eterna, 
encara que no la comprengui. 

Josep CODINA, “la missa de cada dia”, novembre 2006 

 


