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VENIU A MENJAR! 

Nois, no teniu res per menjar? El menjar és important en els 
evangelis... un cop ressuscitat Jesús convida a menjar i fa una 
pesca abundant. El menjar ens parla trobada d’amistat, de 
família reunida. L’àpat té gust de Regne de Déu, en torn de la 
taula, del pa i del peix, desprès de l’esforç, del fracàs i de 
l’èxit “ja ho sabien que era el Senyor”. Jesús els convida a 
menjar amb ell, pren la iniciativa, els crida novament a 
compartir el seu pa. 

El cristià refà les seves forces amb l’Eucaristia, revivint la mort i la resurrecció de Jesús, el 
Senyor. Avui també nosaltres som cridats a compartir el pa i alimentats per ell en l’Eucaristia, 
l’àpat fratern per confirmar la nostra fe, i som altra vegada enviats a proclamar la bona nova. 

         Bon temps de Pasqua! Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 PREPAREN EL SEU CASAMENT A DARNIUS 

Joan Marc LLOVERAS LLADÓ (natural de Paris) amb Elisa VALCARCEL ROSELL (Madrid). 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 7: CAMINADA de Darnius a la Salut de Terrades: Missa a les 12 h 

        Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h.  
diumenge 8: MISSA FESTA DE LA GENT GRAN: Agullana a les 11 h, i Biure a les 12,30 h 

         Celebració Dominical, a Darnius: a l’hora habitual. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Dolors Desplans Peitiví.   AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà 
DARNIUS: Carles Perxés Llauró (7è aniv.) 

 

 

 Romeria a la Salut de Terrades 
Recuperar antiga costums : 
Hem passa't dos anys d'incerteses i prohibicions per culpa del Covid, durant aquest temps hem 
deixat de fer moltes coses, principalment trobades d'aquestes que apleguen coneguts o amics 
amb caire de germanor. 
El proper dia 7 de maig s'organitza una romeria / caminada des de Darnius fins el santuari de la 
Salut de Terrades com era costum durant molts anys.  
Si s'apunten alguns valents per la caminada, la sortida serà des de la presa del pantà a dos 
quarts de deu del matí. Pels que ja tenim una edat, la trobada de tots plegats seria dalt al 
Santuari per oir missa tot seguit a las 12.  
Qui vulgui dinar al restaurant, es pot adreçar al n: 648125644 de Darnius per deixar constància 
del número de comensals. Temps de inscripció fins dimecres dia 4 de maig.  
Tothom serà ven vingut. 

Mercè Gibrat.   (Darnius) 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 30€. — BOADELLA: 7 €. — DARNIUS: 50 €. — MAÇANET: 30 €. 
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 Decàleg per mantenir-nos ben vius en aquets temps de Pasqua 
En aquest temps de Pasqua, que l’evangeli ens recorda que cal seguir fent el que fèiem, sense 
defallir us proposo rellegir aquest decàleg de l’abat Cassià Just, a.c.s., que va elaborar als 
setanta-cinc anys arran d’una conferència titulada ¿Pot tornar a néixer una persona gran?. Un  
decàleg que serveix per a tot ésser humà: 

1. No dimitir de viure ni de lluitar. 
2. Assumir l'ancianitat com una etapa de maduració vers l'encontre definitiu, mai com un 
procés de liquidació o de “suspensió de pagaments”. 
3. Continuar oberts a l'evolució de la societat i del món. 
4. No esperar que ens ho donin tot fet. 
5. Defugir l'amargar-nos com si fos la pesta. 
6. La creu es fa present en totes les etapes de la vida humana; per això no ens hem 
d'estranyar que també se'ns presenti quan som grans. 
7. Viure amb plenitud l'instant present. 
8. Viure en comunió i en sintonia amb els altres, amb aquells amb qui convivim i amb 
l'altra gent. 
9. No deixar-se anar en la cura del propi cos, en el vestir, en el menjar, sense 
exageracions però també sense deixadesa. 
10. Mantenir i augmentar, si és possible, l'hàbit de llegir, d'estar al corrent dels temes 
que més ens interessen, és a dir, fer tot el que estigui a la nostra mà per mantenir-nos 
desvetllats intel·lectualment, espiritualment; i en un clima de bon humor.  

(inspirat en un text de l’Abat Cassià):) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

El Senyor Ressuscitat, ve a trobar-nos 

Senyor Ressuscitat, et donem gràcies 
perquè vens a trobar-nos 
com vas anar a trobar 
els deixebles a la vora del llac, 
o a les dones a la vora del sepulcre 
"quan ja clarejava": 
quan la nit del nostre dubte 
es comença a obrir a la teva llum pasqual 
o quan ens tornem obedients 
a la teva paraula. 

Et donem gràcies, Senyor Ressuscitat, 
perquè,com als primers deixebles, 
ens convides a compartir amb tu 
el pa de l'amistat 
i la missió que has rebut del Pare. 

Només ens demanes 
que sapiguem reconèixer 
que tu ens estimes, 
i que vulguem seguir-te 
responent al teu amor i a la teva crida. 

Ajuda'ns, Senyor, a confiar 
en la presència del teu Esperit 
que ens omple de coratge 
i en la teva Vida Ressuscitada 
que ens fa vèncer 
les nostres tristeses i desànims. 
                                                Josep Roca i Alsina, publicat a “la missa de cada dia”, abril 2013 


