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BONA FESTA: 
BOADELLA D’EMPORDÀ celebrem santa Cecília, a LA VAJOL sant Martí. 

 

QUIN MESSIES CERQUES?  

Amb la festa d’avui acabem l'any litúrgic, ho fem proclamant que 
Jesús és rei. Un rei estrany, perquè el seu tron és la creu i el seu 
poder és la veritat. Interrogat pel representant de l'imperi romà 
Jesús respon: La meva missió és la de ser un testimoni de la 
veritat. Per això he vingut al món: tots els qui són de la veritat 
escolten la meva veu. Resumeix així de manera profunda la seva 
missió i ens convida a escoltar-lo. No tots escolten aquesta veritat, 
sols “els qui són de la veritat”, és a dir, els que la busquen 
sincerament. 

Com a deixebles de Jesús, tenim la missió de ser sempre testimonis de la veritat i promotors 
d'autèntica llibertat. És aquesta la nostra actitud? 

Amb afecte Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
Avui diumenge, 21: Romeria a la Salut de Terrades des de Maçanet, organitzada pel C.E.M. 
dimarts, 23: Recés d’Advent a Solius per capellans i diaques.  
dijous, 25: Reunió Arxiprestal per capellans i diaques a La Salud de Terrades.  
dissabte, 27:  Aplec de Sant Andreu d’Oliveda MISSA a les 12 h.; Maçanet MISSA a les 19 h 
diumenge, 28: MISSES Pont de Molins a les 9,30 h. ; a Agullana a les 11  

  i Darnius FESTA HOMENATGE DE LA GENT GRAN MISSA a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
La VAJOL: Acció de gràcies a sant Martí 
DARNIUS: Paquita Llauró Ferrusola (14 aniv.); Pau Pairot Ayats; David Rivas Criado. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA:: 
AGULLANA: 30 €. — DARNIUS: 25 €. — Les ESCAULES: 11 €  

MAÇANET: 125 €  i  20€ a Tapis 
 

 Caminem junts  TROBADA DE PARRÒQUIES 
Recordeu que durant aquesta setmana podeu fer arribar la vostra resposta a la pregunta: 

En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots caminem junts: 
• Quines experiències tinc d’aquest caminar junts a la meva comunitat? I com les valoro? 

• Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre caminar junts? 

Amb les vostres aportacions prepararem la trobada de parròquies per treballar junts 
l’aportació que fem al Sínode des de les nostres parròquies. 

La trobada de parròquies la farem el dimecres 8 de desembre dia de la Immaculada ens 
trobarem a l’església de Pont de Molins a les 11 h.; junts treballarem la consulta i celebrarem 
l’Eucaristia. Contem amb tu! 
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 HAIG DE PARTICIPAR EN EL SÍNODE? 
L’obligació sense convenciment mai ha estat el camí per fer créixer la persona en plena 
llibertat, ho hem viscut durant molts anys, en la política, en la llengua, en la religió i en 
moltes de les facetes de la nostra vida, però de vegades quan ens donen la responsabilitat de 
triar, ens fa por, de vegades en diem mandra o sense reconèixer-ho explícitament diem que no 
cal collir-les perquè encara són verdes. 
Nosaltres com a comunitat cristiana, ens devem a la comunitat per funcionalitat, però el 
nostre far és Jesús, i tots sabem què la vida de Jesús ens costa a vegades seguir-la. Per això és 
important el silenci, la meditació, la pregària i la nostra aportació perquè això que en diem 
Església tingui un sentit en la nostra existència. 
Hem estat batejats, hem participat de l’eucaristia, potser alguns confirmats i al llarg de la 
nostra vida hem viscut moltes experiències de tota mena, des de la devoció més estricte fins 
l’allunyament temporal. Això a dia d’avui quin valor té? 
L’ull de la raó pot esbrinar amb precisió, però no hi veu mai gaire lluny ni percep el que és 
essencial o més real. Per això cal l’ull de l’esperit i amb aquesta mirada hem de poder dir el 
que volem pel futur del nostre caminar. 
Si us plau responguem a les preguntes que ens fan, sense por, amb autenticitat i escoltant el 
nostre cor. No mala guanyem aquest dret. 

Josep Maria Blanco, de Darnius. 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

El meu regne no és d'aquí 

Jesús, 
sempre ens ha costat d'acceptar, 
que el teu Regne, 
que és també el Regne del Pare del cel, 
no coincideixi amb els nostres desigs 
de poder i d’influència en aquest món. 

Ens és relativament fàcil de dir  
que és un  Regne de veritat i de vida, 
Regne de santedat i de gràcia, 
Regne de justícia i d'amor i de pau, 

però ens costa molt de renunciar 
al poder social i, fins i tot, polític, 
que alguns t'han atribuït. 

Et demano que sàpiga acollir 
en la senzillesa de la vida de servei 
i que mai no busqui privilegis i honors 
en la fe o en el meu compromís cristià, 

Que comprengui 
que la teva força i la meva 
sempre serà un amor fidel i senzill, 
disposat a donar la pròpia vida pels altres. 

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

 

FE d’ERRADES 

La setmana passada on deia que: a Maçanet de Cabrenys havia mort i havíem pregat per, havia de 
dir: A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Maria Dolors PERXÉS AGRAMUNT, † 13 de novembre, a l’edat de 92 anys Descansi en pau! 


