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Un agraïment sincer al nostre bisbe Francesc que s’ha fet present a l’església d’Agullana i a 
tots els qui heu fet possible que el cap d’any i diumenge passat poguéssim obrir l’església i 
reunir la comunitat per pregar. 

ETS EL MEU FILL, EL MEU ESTIMAT; EN TU M’HE COMPLAGUT 
Celebrant el Baptisme del Senyor acabem el cicle de Nadal. Si la festa de 
Reis, ens mostrava Jesús com a llum per a il·luminar tots els pobles. Avui 
l’Esperit Sant ve damunt d’ell suaument en figura corporal com un colom i 
és la veu del Pare que ens fa sentir: “ets el meu Fill, el meu estimat, en 
qui m’he complagut”. 
Amb el Baptisme de Joan al Jordà, Jesús assumeix la seva missió. 
Pel baptisme també nosaltres hem estat submergits en la vida i l’amor de 
Déu. El baptisme és una crida a passar pel món fent el bé. Avui és una 
bona ocasió per revisar el nostre compromís de vida cristiana. Mn. Pere-Lluís. 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET de CABRENYS HA REBUT EL BAPTISME: 

Victor Del RIO PINEDA fill de Raquel (7 gener) Moltes Felicitats!  
 

  AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:  
MAÇANET: Jaume Massip i Ricard Massip Alguet. 
AGULLANA: fam. Albalate—Martín i fam. Safont—Quintana. Acció de gràcies a santa Eugènia. 
DARNIUS: Maria Puigmal (16 aniv.) Enric Donat; Vicens Sarradell Pacareu. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  

1 i 2 de GENER AGULLANA: 10 € + 40 € — DARNIUS: 30 € — MAÇANET: 45 € + 50€ 
 

 TROBEM A FALTAR LA CATEQUESI; Un agraïment a les catequistes 

La festa de l’Epifania, el dia dels Reis, és un dia en que tots esdevenim una mica infants i ens 
alegra veure que al nostre entorn familiar reneix aquesta il·lusió. També hi busquem aquests 
infants a la Comunitat de la Parròquia i aquí se’ns fa més difícil gaudir de la seva presència. 
Any rere any des de la Parròquia es convida als infants de la comunitat a participar a la catequesi 
per conèixer Jesús i sense perdre esperança ens adonem que, més d’un any, no n’hi ha cap. 
Però cal recordar que no sempre ha estat així perquè fa pocs dies que vàrem acomiadar a la 
Maria Dolors Perxés Agramunt que durant molt de temps va ser catequista des de l’inici, amb 
el pare Marc, i voluntària pel casal que continuàvem durant els dos mesos d’estiu diàriament. 
Va ser una eficaç col·laboradora per saber explicar amb facilitat contes i alhora vigilar a la 
mainada, de diferents edats, quan més tard no disposàvem gairebé de cap recolzament per 
una feina de tanta responsabilitat. Era un bon puntal. I entre el cotxe d’en Rovira, el Patrol de 
la farmàcia i la furgoneta d’en Xatart on ens hi encabíem tots! per les excursionetes com per 
exemple a La Mare de Déu de la Salut que evidentment ens va protegir sempre. 
Gràcies Maria Dolors.  
Així també volem recordar la Montserrat Oriol que es va fer càrrec de la nostra catequesi els 
darrers anys de la seva vida, portada per l’entusiasme que la caracteritzava de treballar amb 
criatures per a la seva formació també en aquest àmbit. 

Maria Rosa i Isabel Maria (Darnius) 
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 Celebració de la missa del 2 gener de 2022 a Agullana 
El passat diumenge 2 de gener els agullanencs varen tenir la sorpresa de que la missa la va 
celebrar el Bisbe de Girona Francesc Pardo. Així que va començar la celebració,  varem 
conèixer el motiu de la seva presencia a Agullana. Una vegada ens va donar la benvinguda a 
l'església,  ens va explicar que venia a celebrar la missa a Agullana perquè el mossèn no ho 
podia fer per raons mediques, doncs havia donat positiu  en el test COVID. 
Va elogiar el pessebre, la cura que tenien els feligresos de l'església i va constatar la utilitat de 
les baranes recentment col·locades. 
No va ser un diumenge que hi hagués precisament molta assistència a la missa, doncs molta 
gent no es va assabentar que la celebrava el Bisbe de Girona. Les mes de 20 persones que hi 
érem varen participar amb goig i entusiasme a la  missa tant en el cant, com a les lectures, 
com a les pregàries, com a l'Eucaristia. 
A l'Homilia el bisbe va explicar planerament l'Evangeli del dia (Jn1,1-18). 
Tothom que va voler va saludar al Bisbe a l'acabament de la missa. 
Va ser un bon començament de l'any 2022 per la parròquia d'Agullana. 

Maria Teresa G A (Agullana) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Som un més, pel baptisme fills 

Senyor ensenya’ns a entrar  
en les aigües de la vida, 
perquè s’obrin els cels i puguem escoltar-te. 

Que sapiguem ser un més, 
com la gentada  
que anava a trobar Joan  
al Jordà per ser batejats. 

I, sense sentir-nos  
ni millors ni pitjors que la resta 
ens adonem que som els teus fills estimats,  
els teus escollits,  
que et complaus en nosaltres. 

Que sapiguem escoltar les paraules de Jesús, 
que ressonin en el nostre cor,  
que les meditem,  
que les venerem  
encara que no sapiguem capaços d’entendre-les. 
Són la guia que ens adreça a Tu. 

Que no ens quedem enlluernats  
per la teva presència, 
ni en el Jordà ni en el Tabor, 
sinó que sortim de les aigües  
amb la determinació 
d’anar a trobar els nostres germans. 

El que hem viscut no és per a nosaltres,  
ho hem de compartir. 
Hem d’anunciar a tots  
que també són fills de Déu. 

Josep Otón Catalán, “la missa de cada dia”, gener 2019  

 


