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PREPAREU EL CAMÍ DEL SENYOR 

Comença a preparar-se l'escenari per a la vinguda del 
Senyor. Apareix Joan. L'Evangeli el situa en un moment 
històric concret "l'any quinze del regnat de..." i en un 
país concret. La vinguda és imminent i per tant és 
urgent preparar-nos-hi nosaltres mateixos i les nostres 
famílies i comunitats. Ens sabem part d’una comunitat 
que junts fem camí?  
La consulta del Sínode parteix de la nostra experiència, 
la de cadascú: “Quines experiències tinc d’aquest 

caminar junts a la meva comunitat? I com les valoro?” 
L’evangeli que avui escoltem ens convida a aplanar els viaranys, anivellar el que és costerut. 
amb un objectiu: que tothom pugui veure la salvació de Déu. Perquè el Déu que ve, el Déu que 
Joan anuncia, no ve només per a mi, ve per a tothom, per fer-ne una família, per reunir la 
família de Déu. 

Si pots, m’agradarà que ens trobem el dia de la Immaculada a Pont de Molins! 
Amb afecte Mn. Pere-Lluís 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dilluns, 6: L’Estrada, celebrem SANT NICOLAU, Missa a les 11 h.  
dimarts, 7 (vigília de La Immaculada) Maçanet, Missa a les 19 h. 
dimecres, 8 (festa de La Immaculada)  

Pont de Molins, TROBADA DE PARRÒQUIES: 
treballem la consulta del Sínode, ens trobem a les 11 h. 
acabarem amb la celebració de la Missa, 12,30h. 

dissabte, 11: Maçanet, a l’ermita de sant Sebastià, en honor a santa Llúcia. a les 19 h 

diumenge 12: Agullana i Darnius a l’hora habitual.  
 

Divendres, 17 de desembre: VETLLA DE PREGÀRIA a l’estil de Taizé a l'església d’El Far, a les 
19 h, OBERT A TOTHOM 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA:: 
AGULLANA: 40 €.— DARNIUS: 75 €. — PONT DE MOLINS: 7 €.  

MAÇANET de CABRENYS: 20 € +90 € Sant Andreu 
 

 FESTA DE SANT MARTI DE LA VAJOL 2021 
La festa de la Vajol va començar el dissabte, vam preparar l'església i l'ajuntament va 
organitzar un sopar a la sa sala polivalent. Va ser un bon començament de festa. 
És important actes així ja que d'una manera distesa pots parlar i retrobar les amistats. 
El diumenge i a les 11h. vam tenir la missa de festa major dedicada als socis de la Camèlia que 
abans i després de missa van en professor darrera del pendó i l'orquestra tocant una marxa 
molt alegre. 
A l'entrada es diposita el pendó a un costat de l'altar des d'on presideix la missa. 
L'església estava plena i l'orquestra va acompanyar amb els seus cants. 
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A l'hora de les ofrenes vam portar el pa i el vi i un corporal que una senyora havia restaurat, 
aprofitant el brodat d'un d'antic. 
El mossèn va aprofitar la festa per explicar la possibilitat que tenim tots el fidels en participar 
en el Sínode que ha convocat el Papa Francesc. Sínode vol dir el camí que recorrem tots junts 
els batejats, membres del poble de Déu, responent a la convocatòria del Papa (del bisbe 
diocesà) per descobrir amb l'escolta mútua, la reflexió i la pregària, guiats per l'Esperit Sant, 
què ens demana Déu com Església en el moment present. 
A la sortida i despès a l'hora de dinar vaig poder constatar que la gent ho havia escoltat i els 
vaig animar a participar-hi. 
Al final el grup que a l'estiu havíem cantat vam cantar el goig i a la sortida i des de l'eixida de 
la Maria vam cantar la sardana de La Vajol que va escriure Montserrat Sarabia e.p.d. 
Tot seguit els músics ens van delectar amb tres sardanes. 
Sardanes ballades sense ningú que les sabés comptar. Es una cosa que es va perdent, la gent 
gran va marxant i el jovent casi no balla sardanes ni les sap comptar. 
Estaria be que el proper estiu a més de cantar, fer ioga hi hagués algun voluntari que ens 
ensenyes a comptar les sardanes per que no es perdi. 

Paquita Caritg, La Vajol  
 

 FESTA HOMENATGE DE LA GENT GRAN de Darnius 2021 
A vos elevo la meva anima, Senyor!!! Amb aquest Salm, nosaltres hem escoltat les enriquidores 
paraules, de la homilia, en honor a la 34 diada de la Gent Gran, i altres comentaris del 
evangelista Lluc. Vàrem començar molt bé la diada, amb la Santa Missa, pregant per tots, 
especialment per persones, que ens han deixat. El dinar, va ésser de l’agrat de tots, arròs 
boníssim cuinat per en Juan Corpas, el del Nàutic, durant molts anys. I el trio, que ens va fer 
gaudir d'unes cançons, sardanes, havaneres, acabant amb l'hora dels adeus. A tots, mossèn 
Pere-Lluis, Joan i el trio, gràcies. I com no podia faltar als companys del Ajuntament, amb el 
nostre alcalde. Si Deu vol, amb SALUT, esperem tornar-hi, el proper any. Abrasades a tots. 

Josep Masdevall i Male, Darnius 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Obrim una ruta al Senyor. 

Ens demanes que obrim una ruta al Senyor 
i que li aplanem el camí. 

Els nostres camins no són cap meravella: 
són plens de fondalades d'odi i violència 
sembrats de muntanyes de cobdícia i ambició. 

Senyor Jesús, Tu que ets el camí, 
vine a nosaltres i ajuda'ns a obrir-te pas. 

Ajuda'ns a omplir les fondalades d'odi 
amb paraules eficaces de perdó 
i amb actituds fecundes de pau. 

Ajuda'ns a rebaixar les muntanyes 
amb gestos generosos d'amor 
i amb llaços fraterns de solidaritat. 

Parla'ns al cor de cadascú de nosaltres 
i fes-nos entendre amb quines eines 
podrem aplanar el camí del teu Regne 
enmig de nosaltres. 

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


