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FELIÇ TU QUE HAS CREGUT! 
L’evangeli de l’últim diumenge d’Advent ens assenyala la manera que 
va tenir Maria de preparar el naixement del seu Fill, oberta a 
l’Esperit es fa més disponible i atenta a les necessitats dels altres. La 
visitació a la seva parenta Elisabet va ser un acte de proximitat i de 
disponibilitat envers una persona. Maria va preparar el Nadal fent un 
acte d’estimació solidària. Tant de bo que sigui per a nosaltres un 
exemple i un model de com haurem de preparar i viure el Nadal: 
apropem-nos a les persones que més ens necessitin. 

Creure és fer confiança, Maria s’obre a la voluntat de Déu i això la fa disponible al servei que 
esdevé font de felicitat. Preguntem-nos també nosaltres: creure ens fa feliços? Creure pot fer 
més feliç a la humanitat que ens envolta? 

I que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís. 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A LES ESCAULES HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Ricard LLADÓ i MASET, † 17 de desembre, a l’edat de 61 anys  Descansi en pau! 
 

 MISSES DE NADAL: 
divendres, 24: Maçanet de Cabrenys, les 19 h. Darnius 20,30h 
Nadal: Agullana: 11 h. Les Escaules: 12,30 h 
Sant Esteve (dg 26): Biure a les 9,30 h. Agullana i Darnius a l’hora habitual 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Josep Bosch Pagès.  
AGULLANA: Fausto Torrent Rosa.  
DARNIUS: Enriqueta Safont Gibrat (cap d’any); Pere Bos; Pere Puigmal (8è aniv.). 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA:: 
MAÇANET DE CABRENYS: 80 €.— AGULLANA: 30 €.— DARNIUS: 30 €  

 

 AQUEST NADAL, CADA PORTAL ÉS IMPORTANT 
Amb motiu del Nadal Càritas promou la Campanya que té el lema “Aquest Nadal, cada portal 
és important”. Des de les nostres parròquies sentim-nos part de Càritas, fem costat i ajudem 
les persones més vulnerables que passen per veritables dificultats. La col·lecta de les misses 
del Nadal aniran destinades a Càritas Alt Empordà.  
Aquest Nadal, i sempre, caminem més junts i més solidàriament, per ajudar a pal·liar les 
pobreses a la nostra comarca. 
 

 DIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
El dimecres dia 8 de desembre, als peus de la Imatge de la Immaculada Concepció de la 
Parròquia del poble de Pons de Molins, es van aplegar gent dels diferents pobles que 
pertanyien al grup de parròquies que estan al càrrec de Mn. Pere Lluís. 
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El motiu era complir amb la convocatòria del papa Francesc que convoca el poble cristià a 
preguntant-se sobre la sinodalitat. Un camí que durarà dos anys. 
Comunió, participació i missió, per una església sinodal. Ens vam escoltar, vam discernir i vam 
prendre nota per començar a crear el document que es tindrà que presentar al bisbat tots els 
pobles junts. 
Érem unes vint persones de: Maçanet, Darnius, Agullana, La Vajol, Les Escaules que ens vam 
dividir en tres grups i durant una hora, abans de la missa, vam fer aportacions segons els punt 
de vista de cada un. Va ser molt interessant perquè la gent sabia escoltar i participar. 
Vam començar amb un moment de silenci i em una cançó invocant l'Esperit Sant. 
Cal destacar el poble de les Escaules que ja s'havien reunit, al poble, i llavors una persona va 
aportar el que s'havia discutit. 

Paquita Caritg 

 

 ESPERANÇA EN ACCIÓ 

Tota la nostra vida és Advent, 
El Déu Amor està venint. Ja hi és. 

Ell ve en la seva Paraula, 
en el seu Esperit que ens dóna la fe, 
en els sagraments de l'Església, 
en les lluites i alegries de la vida, 
en cadascun dels nostres germans i germanes, 
sobretot en els més pobres i soferts. 

Cal saber esperar Déu. 
Cal saber buscar Déu. 
Cal saber descobrir Déu. 

I mira que hi ha molts que es cansen d'esperar, 
perquè els costa afrontar la vida 
perquè els poderosos continuen aixafant els febles, 
Ens costa cercar Déu en la vida de cada dia, 
en el treball, a casa, al carrer, 
en la lluita pels drets de tots, 
en la pregària, en la festa alegre dels germans units, 
i fins i tot més enllà de la mort. 

El blat de moro i l'arròs estan naixent, amb força. 
Ha arribat l'Advent. 
Després arribarà el Nadal. 
El Déu Amor sense fronteres arriba sempre. 
Obrim els ulls de la fe;  
obrim els braços de l'esperança, 
obrim el cor de l'amor". 

Pere Casaldáliga 

 

 


