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FEU TOT EL QUE ELL US DIGUI 
L’Evangeli és Bona Nova, és joia és celebració. Jesús 
aprofita un banquet nupcial per donar a conèixer el seu 
missatge. El casament esdevé símbol de la aliança de Déu 
amb el seu Poble. El convit remet a l’abundor i la 
generositat. El vi a l’alegria i a la festa. 
Ara bé, de vegades el vi se’ns acaba. La il·lusió s’apaga. 
Quan l’Evangeli esdevé paraula que no ressona en el cor, 
cal recordar que: hem de fer el que Ell ens digui.  
No som convidats a ser espectadors passius de la festa; per 

gaudir-la hem de participar-hi activament. La iniciativa és de Déu, és ell qui ens convida, però 
vol la nostra implicació. Hem de posar-nos al servei, aportant el que tenim. Encara que només 
tinguem aigua, doncs l’esperit de servei és com un «pou» d’alegria, si la compartim es 
converteix en motiu de festa i de celebració.  

Fins la setmana vinent, Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Raúl PEREIRA VILACOBA, † el 12 de gener, a l’edat de 90 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 22, Missa: Maçanet de Cabrenys a les 7 del vespre. 
diumenge 23, Misses: Les Escaules a les 9,30; Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Miquel Gibert Colls; Matilde Martí Bosch (3r aniv.) 
AGULLANA: Rosa Lahoz (6è aniv.); Mercè Planas i Manel campà. 
DARNIUS: Paquita Bret (2n aniv.) Jaume Quintana Rovira. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
REIS: AGULLANA: 20 € — DARNIUS: 15 € — MAÇANET: 25 € 

Diumenge: AGULLANA: 20 € — DARNIUS: 50 € — MAÇANET: 25 € 

 

 Setmana de Pregària Universal per a la Unitat dels Cristians 
Del 18 al 25 de gener Setmana de Pregària Universal per a la Unitat dels Cristians. Ens cal 
seguir pregant per a retrobar la unitat. Quan hom prega ha de fer tot el que estigui a la seva 
mà per aconseguir el que demana. Si bé la unitat és cosa de l‘Esperit Sant, també demana la 
nostra acció. La nostra pregària ha de consistir a demanar a l’Esperit Sant que ens inspiri 
accions que facilitin la unitat desitjada per Jesús. El lema d’enguany és «Hem vist la seva 
estrella a Orient, i hem vingut a adorar-lo» (Mt 2,2) 
Posem-nos hi en camí perquè junts siguem testimonis i promotors de civilitat i de justícia en 
aquest nostre món tan injust en què vivim: justícia social, justícia ecològica... 
I demanem que l’Estel d’Orient ens condueixi a la perfecta unitat en el Crist. 
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 Agraïment a la Parròquia de Santa Maria de Darnius 

A la missa celebrada el diumenge 9 de gener, es va pregar i recordar al nostre familiar Vicenç 
Serradell, marit, pare, avi i cunyat. En tot moment ens vam sentir acollits i reconfortats per 
Mn. Pere Lluís i tota la comunitat que va assistir a la missa. Així mateix volem agrair a la Coral 
Viarany la cantata pel record d’en Vicenç. 

Família Serradell Pujol (Llançà-Darnius) 
 
 

 VETLLA DE PREGÀRIA PEL BISBE TONI 
Des de Barcelona, la Teresa i l’Agustí que estiuegen a Maçanet ens 
fan arribar aquestes noves: 
Bon dia amics de Maçanet de la comunitat de SANT MARTI. 
Algunes notes sobre el Bisbe Toni, el Bisbe que tenim designat a la 
nostra parròquia de Crist Rei a vingut en ocasió, de la festa major, 
en assemblees, i altres moments, és una persona de gran capacitat 
de treball i de servei, molt propera, oberta, i molt atén amb les 
persones que tenen interès en consultar alguna cosa.  
La seva malaltia l'estem patint en certa preocupació. Des de la parròquia, amb el nostre rector 
Josep Joan Badia hem organitzat unes Vetlles de pregària. Una abraçada a tothom.  

Teresa i Agusti 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Senyor gràcies  
per convidar-nos a la teva festa, 
per fer-nos partícips 
del banquet de la salvació. 
per permetre’ns gaudir de la joia de l’Evangeli, 
per ser els teus amics. 

Gràcies per fer-nos tastar el teu vi; 
que omple d’alegria els nostres cors  
i d’entusiasme les nostres vides;  
que ens fa sentir units 
en una celebració compartida 
i ens engresca a participar 
en una missió joiosa. 

Gràcies per convertir les piques  
del nostre cor de pedra 
en un lloc on els miracles son possibles.  
On l’odi es pot transformar en amor; 
i la rancúnia en perdó; 
on l’egoisme esdevé generositat; 
i la rivalitat, cooperació; 
on el desànim dona pas a l’esperança; 
i el desencís, a la lloança. 

Ensenya’ns a estar sempre atents per escoltar-te 
i dona’ns la força per fer tot el que ens diguis. 
que mai deixem d’estar agraïts 
per participar a la festa de l’amor. 

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


