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L’EUCARISTIA LLOC DE TROBADA 

L’evangeli d’avui ens recorda que la trobada dels creients el dia del Senyor ve 
dels orígens. És Jesucrist qui ens convoca i en el seu nom ens reunim. És en la 
comunió amb els altres, en comunitat, que Jesús es fa present, i només quan el 
Ressuscitat es fa present en la comunitat, aquesta es transforma. Aleshores el 
deixeble referma la fe, descobreix que Jesús és viu i s’obra la novetat de la 
Vida. Quan el deixeble hi falta creix el dubte, la por, la desconfiança. 

Tant de bo que no convertim la trobada en rutina o en mer precepte, que ens hi dugui el desig 
de trobar-lo en la comunitat.         Bon temps de Pasqua! Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A PONT DE MOLINS HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI: 

Jose Antonio GIL CABEZAS amb Elisabet CLOS QUINTANA. (17 d’abril).  L’enhorabona! 
 

 A PONT DE MOLINS HA REBUT EL BAPTISME: 
Mar GIL CLOS filla de Jose Antonio i Elisabet. (17 d’abril).  Moltes Felicitats! 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 30, Missa: Maçanet de Cabrenys a les 8 del vespre. 
diumenge 1 de maig, Misses: Biure a les 9,30; Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Pere Serrat i Maria Verdaguer.  DARNIUS: Palmira Gibrat; Montserrat Oriol. 
 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA DURANT LA SETMANA SANTA: 
Dijous Sant: Agullana: 45 € (per Càritas)  

Pasqua: Maçanet: 115 € — Agullana: 50 € — Darnius: 120 € — Pont Molins: 10€ 
Aplec de Santa Eugènia: 105 €  

 

 Recés de Dissabte Sant a Maçanet 
El passat Dissabte Sant van celebrar, a la capella de Sant Sebastià de Maçanet de Cabrenys, un 
recés amb el tema : Què pot fer un cristià davant la guerra?. 
Unes quinze persones ens vam aplegar. 
El mossèn Pere Lluís, ens va fer una introducció, enllaçant el primer Dissabte Sant amb els 
nostres temps, alhora que ens va recordar la doctrina més recent de la Església sobre la guerra 
(catecisme, encíclica Fratelli tutti). 
Amb la guia de la famosa oració de Sant Francesc, vam meditar i posar en comú les nostres 
reflexions. 
La radicalitat del cinquè manament: no mataràs, la impossibilitat de Pau sense Justícia, la 
dificultat de demanar perdó, la necessitat d’escoltar les raons del altre, d’ajudar a les 
víctimes... 
Una molt bona experiència que caldria repetir. 
Ens ajuda a aprofundir la vivència de la Setmana Santa i a conèixer-nos millor el membres de 
la comunitat. Gràcies!. 

Albert Clavera.   (Maçanet de Cabrenys) 
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 Cuidar i compartir La Pasqua 
Com cada any arriba Setmana Santa, com cada any la Vetlla Pasqual la rebem amb alegria. 
Després d' una Quaresma treballada i de reflexionar el Divendres Sant seguint el camí de la 
Creu, pensant en tanta gent que porta una pesada Creu i de vegades som incapaços de 
compartir- la... 
A la Parròquia de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys tot està a punt... els rams de flors ben 
vius, la pica de bateig acuradament ben florida. El Ciri Pasqual a punt, les estufes, les 
candeles, el foc preparat per encendre a fora. La gerra d'aigua per beneir-la i poder fer la 
renovació del bateig. Hi som tots , tots els que hem pogut i hem volgut ser- hi. Encara és de 
dia però què més dona? Comença la celebració. S’encén el foc i un cop beneït s'encenen les 
candeles. El pregó Pasqual a tres veus. Les lectures naturals d'aquest dia llegides per diferents 
persones, els cants compartits. Tots fent Església!!! Acabem amb l'Al·leluia Al·leluia!! Ens 
desitgem Bona Pasqua i marxem, ja que aquest any encara per precaució no podem menjar 
xocolata plegats. 
De tornada a casa el meu pensament repassa tots els moments de la celebració. Segurament 
que tot es pot millorar però... Hem posat tot el cor en el que hem fet i  compartit, per tant és 
un goig està amb les noies, nois, nenes, nens, joves, famílies i totes les persones que fent camí 
junts han estat protagonistes i fan de les petites celebracions festes grans, sou una meravella!  
És fosc, somriu la lluna plena dalt el cel, el meu cor ple d'alegria dona gràcies per poder estar 
al costat de tanta gent que es preocupa i cuida de que l' Església continuï viva... Gràcies. 
Començo a cantar: 

Queda' t amb nosaltres que el dia ja comença a declinar 
Qui camina amb tú, Jesús, 
Mai no es perdrà. 

Desentonant com sempre i em poso a riure sola.. 
Maria Durbau.   (Maçanet de Cabrenys) 

 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Feliços els qui creuran sense haver vist 

Gràcies, Senyor 
perquè sabem que pensaves en nosaltres, 
quan vas dir a Tomàs: 
"Feliços els qui creuran sense haver vist". 

Voldríem que la nostra fe fos ferma, 
com és ferma la confiança d’enamorats. 
Però més sovint que voldríem 
ens trobem amb dificultats i entrebancs. 

Per això ens consola saber que vas dir: 
"Feliços els qui creuran sense haver vist". 
Ens consola saber que NO vas dir: 
"Feliços els qui creuran sense dificultats". 

Et demanem, Senyor, 
que ens ajudis enmig de les dificultats, 
però et demanem, sobretot,  
que ens augmentis la fe. 

Que cada un dels germans i germanes 
que ens reunim cada diumenge 
per fer el memorial del teu amor, 
et puguem dir també amb Tomàs, 
“Senyor meu i Déu meu!”. 

Pere Codina Mas, publicat a “la missa de cada dia”, abril 2007 


