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Bona Pasqua a tots!  
i bona festa per Agullana i Darnius 

 

EL SEPULCRE ÉS BUIT  

"s'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat". L'alegria 
que avui celebrem va començar amb desconcert: no saber. Que va passar en 
realitat?  
Dos homes corren cap al sepulcre en una albada de primavera. Una dona, 
Maria Magdalena, els ha animat a posar-se en camí. És veritat! El sepulcre és 
buit; tot està desordenat, ni tan sols el sudari és al seu lloc. Pere és el primer 

a entrar; l'altre deixeble ha tingut la deferència d'esperar que arribés. En entrat veu i creu: 
sap llegir cada signe a la llum de la fe.  
Quina és la meva experiència de Déu? Com he viscut la presència de Déu a la meva vida? 
Des de la fe no em resulta difícil imaginar les aparicions com a irrupcions sorprenents, 
inesperades i joioses, que es deuen a la iniciativa de Déu, capaces de canviar una vida de dalt 
a baix. A partir d'aquest moment, s'acumularan moltes experiències noves i difícils de 
comprendre; només l'Escriptura anirà revelant el significat ple de la Resurrecció.  
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 PREPAREN EL SEU CASAMENT A PONT DE MOLINS  
Jose Antonio GIL CABEZAS (natural de Figueres) amb Elisabet CLOS QUINTANA (El Far d’Empordà). 

Bona Pasqua! Mn. Pere-Lluís. 

 AGENDA PARROQUIAL: 
Dilluns de Pasqua :  Aplec a l’ermita de Santa Eugènia d’Agullana, missa a les 11 h. 
   Romeria de Biure a la Salut de Terrades, missa a les 12 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Acció de gràcies a Santa Eugenia.  DARNIUS: Tresa Vila Noguè (Cap d’any). 
;  

 

 el papa Francesc demana acabar amb la guerra a Ucraïna 
Aquest Diumenge de Rams, després de celebrar la missa, a l’hora del res de l’Àngelus, el papa Francesc ha 
demanat, un cop més, la fi de la guerra a Ucraïna, ha fet aquesta petició: 
“Deixem les armes, iniciem una treva pasqual, però no per recarregar les armes i reprendre la lluita, sinó una 
treva per aconseguir la pau, a través d’una negociació veritable, disposats fins i tot a fer alguns sacrificis per al 
bé del poble.” “Res no és impossible per a Déu, ni tan sols posar fi a una guerra el final de la qual no s’albira, a 
una guerra que cada dia posa davant dels nostres ulls massacres atroces i crueltats comeses contra civils 
indefensos” A més a més, el Papa ha recordat que vivim els dies previs a la Pasqua, mentre que ens preparem 
per celebrar la victòria de Jesucrist sobre el pecat i la mort, “no sobre algú i contra algú”. 
En aquest context, Francesc ha proposat una treva per aturar per totes la guerra i deixar que venci Crist, “el qual 
va carregar amb la creu per alliberar-nos del domini del mal, que va morir perquè regnes la vida, l’amor i la pau”. 
I, al final, s’ha preguntat: “Quina classe de victòria serà la que planti una bandera sobre un munt de runes?”. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  

AGULLANA: 60 €. — DARNIUS: 30 €. — Les ESCAULES: 25 €. — MAÇANET: 75 €. 
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 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor de la vida 

Senyor de la vida, 
qui sap si de vegades 
et busquem entre els morts, 
quan tu ets el vivent! 

Fes-nos aprendre que, 
més que buscar-te, 
ens hem de deixar trobar per tu. 
Ens hem d'obrir a la teva presència 
que ens omple de llum, 
ens sadolla de vida 
i ens ajuda a recórrer 
el camí de la fe. 

Ajuda'ns a saber estimar 
aquells que van ser 
els teus preferits: 
els pobres i els marginats. 

Ajuda'ns a saber viure 
amb les teves mateixes actituds 
de despreniment i de generositat, 
de donar-nos sense mida 
al servei de tothom. 

Així, fent el teu mateix camí, 
et podrem descobrir vivent 
en cada un dels éssers humans 
a qui tu tant estimes 
i company de les nostres vides. 

Josep Roca  i Alsina, “la missa de cada dia”, març 2013 

 

ON ETS, JESÚS RESSUSCITAT? ON 

T’AMAGUES? 

On soc, on m’amago, 
em preguntes? 

 
En l’empenta del qui ajuda, 
en l’esperit del qui estima, 

en l’alè del qui anima 
i en el gest del qui consola. 

 
En la pena del qui plora, 
en el goig del qui confia, 
en el fill que torna a casa 
i en la dona maltractada. 

 
En l’espera del qui vetlla, 
en l’angoixa del qui busca, 

en la joia del qui troba 
i en la falta del qui peca. 

 
En el cor que un dia s’obre, 
en el cant del qui celebra, 
en la força del qui lluita 

i en el pobre que s’aixeca. 
 

En la llum de cada albada, 
en la nit del qui es lamenta, 
en la fe d’aquell qui prega 
i en el dol del qui s’enyora. 

 
En el crit de cada guerra, 
en la pau del qui perdona, 

en la creu de cada dia 
i en la pausa del silenci. 

 

Miquel Angel Farres 

 
BONA PASQUA! 

Arxiprestat Alt Empordà Interior 
 

 


