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MARIA, MARE DE DÉU 
Deixem enrere aquest 2021. Quantes coses ens hi han passat! Hem fet 
camí i ara som aquí. Aixeca el cor, l’ànim, la mirada, mira amunt cerca 
l’estel. Fes-ho amb la certesa que aquest any 2022 que comença serà 
únic. En començar l’any posem la mirada en Maria, Mare de Déu.  
Maria, fou la primera benaurada perquè va creure en l'Amor, li va obrir 
el cor i l’acolli. 
Quan la història del pecat, arreu del món, degrada la dignitat humana i, 
des de la pròpia impotència, no saps com donar-li una resposta, com 
Maria, fes-te lliure servidor de l'Amor.  
Quan la pau, aquí i allà, es trenca a bocins i et sembla que ja no hi ha 
sortida, des de la teva petitesa, com Maria, acull Aquell que t'ha 
alliberat de l'esclavatge, i amb el mateix amor, estima. 
Aquesta és la clau de totes les claus: acollir Déu i posar-se a les seves 
mans. 

Desitjant-vos un bon any  Mn. Pere-Lluís. 
 

  AGENDA PARROQUIAL: 
Mentre estic preparant aquest Full parroquial he donat positiu de 
COVID, gràcies a Déu, estic bé, però confinat els dies que 
estableixen les autoritats sanitàries. 

Aquesta setmana procurarem oferir celebracions de la Paraula en l’horari que estava 
establert, disculpeu la molèstia en els llocs que no puguem atendre. 
Posposarem per més endavant la visita de La coral Viarany a Darnius, els he demanat si podran 
vindre el diumenge 9 de gener.  
 

 COL·LECTA DE NADAL PER CÀRITAS:  

AGULLANA: 95 € — BIURE 27,5 € — DARNIUS: 100 € — Les ESCAULES 52 € — MAÇANET: 190 €  

Gràcies per la vostra generositat / solidaritat! 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA (diumenge): 

AGULLANA: 35 € — BIURE 27,5 €. — DARNIUS: 30 €.  
 

 COMPARTIM DESITJOS PER AQUEST ANY 2022 

Per aquest any 2022: Desitjo que tinguem respecte per la natura, els animals, les plantes i 
principalment per les persones. Respecte per la seva forma de ser i de fer. Respecte pel seu 
passat, per les seves decisions, per les seves diferències en vers nosaltres. 

Maria Rosa GORGOT (Darnius) 
 

Desig pel 2022: “Que els altres m’escoltin, tal i com jo procuraré escoltar als altres. Que 
tothom em toleri, tal i com jo toleraré els altres”. 

Josep Lluís YECORA (Darnius) 
 

Desitjo que valorem més el que som i el que tenim, i que agraïm més a Déu, gent coneguda i 
desconeguda la seva contribució a la nostra felicitat. Merci! 

Jean Bosco BOTSHO (Darnius) 

CALENDARI LITÚRGIC 

2022 
Baptisme del Senyor  
        9 de gener 
Dimecres de Cendra 
        2 de març 
I Diumenge de Quaresma 
        6 de març 
Diumenge de Rams 
        10 d’abril 
Diumenge de Pasqua 
        17  d’abril 
Ascensió del Senyor 
        29 de maig 
Pentecosta 
        5de juny 
Corpus 
        19 de juny 
I Diumenge d’Advent 
        27 de novembre 
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Que aquest any que entràrem, sigui un any de pregària🙏🏾profunda, ❤️que Maria🙏🏾❤️ ens 

dongui fe🙏🏾i que despertem 👁👁i siguem més humans, que ens sapiguem escoltar👂 uns als 

altres👂 dins del silenci🤫SSSS! Perquè al món🌏 hi pugui entrar la llum🕯🕯🕯en aquets 

moments que estem passant tant difícils🙏🏾 Amen🙏🏾❤️ 

Carme JOHÈ, 
 

Per aquest nou any desitjo que el SENYOR renovi les ganes d'aprofundir la nostra fe, alimentar 
la nostra esperança i fer més real la nostra caritat!!! 

Josep MASDEVALL (Darnius) 
 

El meu anhel pel 2022 és que la humanitat deixi enrere la corrupció, el materialisme i l'odi per 
poder tenir un món més ple de pau i germanor. 

Mercè GIBRAT (Darnius) 
 

Desitjo que aquest any seguim fent camí junts i que escoltant-nos els uns als altres descobrim 
el que l’Esperit ens demana i creixem en aquest caminar junts. 

Mn. Pere-Lluís AYMERICH (Rector) 
 

 MOVIMENT PARROQUIAL del 2021 
Any 2021 

 

Baptismes Primera  
Comunió 

Confirmació Casaments Defuncions 

AGULLANA 2: 2 nens  7: 4 nens  
i 3 nenes 

 1 5: 2 homes 3 dones 

BIURE — —  — 2: 1 home i 1 dona 

BOADELLA — —  — 2: 1 home i 1 dona 

DARNIUS — —  2 7: 2 homes i 5 dones 

LES ESCAULES — —  — 2: 2 homes 

MAÇANET DE 
CABRENYS 

— — 6: 2 nois  
i 4 noies 

— 5: 2 homes 3 dones 

PONT DE MOLINS — —  — 1: 1 dona 

LA VAJOL — —  — 1: 1 dona 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Benedicció de Cap d'any 

Sota el teu mantell, 
Mare de Déu i Mare nostra, 
comencem amb esperança aquest any nou. 

Tu que vas acollir com ningú la Paraula, 
fins al punt que la Paraula va prendre cos 
en les teves entranyes: 
Prega per nosaltres al Pare 
perquè obrim el nostre cor a la seva Paraula 
i perquè no tinguem altre neguit  
que el de complir sempre la seva voluntat. 

Tu que vas cantar les grandeses del Senyor 
perquè havia mirat 
la petitesa de la seva serventa: 
prega pels germans del teu Fill, 
perquè "el Senyor ens beneeixi i ens guardi, 
ens faci veure la claror de la seva mirada 
i s'apiadi de nosaltres, 
giri cap  a nosaltres la mirada i ens doni la pau". 

Pere Codina, “la missa de cada dia”, gener 2007 


