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QUE ELS VOSTRES CORS S’ASSERENIN I NO TEMIN  

Prop de l'Ascensió i la Pentecosta, guanyen relleu les referències a l'Esperit 
Sant i al comiat de Jesús que va al Pare.  
Encara que la nostra fe pasqual sigui ferma, els cristians la vivim 
acompanyada d'un cert dol, perquè el Senyor ja va ressuscitar fa molt de 
temps i sembla que la seva victòria no acaba de manifestar-se visiblement 
al món. El Senyor, però, no ens ha abandonat. El seu retorn al Pare va 

acompanyat de l’enviament de l’Esperit Sant, el Defensor, una presència interna en nosaltres 
que ens proporciona memòria i intel·ligència del missatge de Jesús, pau i coratge per continuar 
en el món la missió que ell ens encomana.       Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís. 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A PONT DE MOLINS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Enriqueta FRAGUELL BAROLÉS, † el 14 de maig, a l’edat de 93 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 28: Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 
diumenge 29: MISSA FESTA DE TAPIS: a les 11 h i a Darnius 12,30h. 
  Agullana Celebració Dominical, a l’hora habitual. 
 

 CLOENDA DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODE A LA DIÒCESI DE GIRONA,  
diumenge 29: A la Catedral de Girona, a les 5 de la tarda, presentació de la síntesi amb les 
aportacions diocesanes. A les 6 de la tarda, missa de cloenda. Les portes s’obriran a les 4 de 
la tarda, amb entrada lliure al Tresor de la Catedral per a tothom qui ho desitgi. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Joan  Agullana: Joan Teixidor (4 aniv.) i Gil Teixidor (14 aniv.). 

 Darnius: Pilar Malé (30 aniv.); Pau Pairot (27 aniv.) i Paquita Llauró. 
 

 

 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “SOTIR DE LA PRESÓ” 
Dissabte passat, 14 de maig, a la Biblioteca de Figueres va tenir lloc la presentació del llibre 
“Sortir de la presó”, escrit per un grup de voluntaris de Justícia i Pau que fan acompanyament 
a persones privades de llibertat  en el moment que aquestes tornen a reprendre la seva vida 
normal. La moderació va anar a càrrec del nostre rector, Mn. Pere Lluís Aymerich, que és 
també l’actual capellà de la presó Puig de les Basses. El llibre, escrit en un llenguatge planer a 
l’abast de tothom, explica una quinzena de casos de persones que han estat acompanyades, 
tot ajudant-nos a entrar en la perspectiva del qui ha de reprendre la seva vida, a vegades des 
de zero o amb pocs mitjans. El llibre és, abans de res, un clam perquè no es deixin de banda 
aquestes persones, cosa que passa prou sovint. És també un periscopi que permet endinsar-se 
en una realitat fosca de la nostra societat que moltes vegades ens és completament 
desconeguda. Tal com deia el ponent, es tracta de fer un seguiment que “faci fer” i que ajudi 
a la persona a valdre’s per ella mateixa a l’hora de reprendre una vida digna. La discussió 
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entre els presents (una vintena d’assistents, que van fer bo allò que més val qualitat que 
quantitat) va ser molt viva i propera: es veu que “la presó” és encara una realitat difícil i 
llunyana, però també es va veure també la possibilitat que tenim d’incidir en el complex mon 
penitenciari per un fi de bé.  Narcis Bassols i Gardella. (Voluntari de la Pastoral Penitenciària) 
 

 LA PASQUA DEL MALALT «ACOMPANYAR EN EL SOFRIMENT» 
El 6è. diumenge de Pasqua, se celebra la Pasqua del Malalt. La Resurrecció de Jesús no esborra 
les marques de la Passió, Jesús ens deixa veure les seves ferides. Aquestes ferides les trobem 
en els malalts i en els qui pateixen una tribulació. En aquest temps de Pasqua escoltem el 
llibre de l’Apocalipsi que vol avivar en nosaltres l’esperança que tot mal està destinat a 
desaparèixer i que s’esdevindrà el cel nou i la terra nova on hi ha la ciutat santa de Jerusalem 
plena de la glòria de Déu. 
I si bé anem superant aquests temps de Pandèmia, no oblidem com aquesta situació ens ha fet 
mirar i valorar la labor de les persones que treballen en el món de la salut. Aquesta jornada 
convida a pensar en els malalts, a reflexionar sobre la malaltia, per donar gràcies a Déu pels 
avenços que s’han fet en la medicina. També és ocasió per demana als governants que cuidin 
els nostres sanitaris amb condicions de treball dignes, perquè puguin atendre adequadament 
els malalts. 
I entre nosaltres que anem fent? Ja hi ha algunes persones voluntàries que visiten aquells veïns 
o veïnes que per motiu de malaltia, ancianitat o mobilitat no poden arribar-se a l’església: 
duent-los el full parroquial o fins i tot la Comunió i compartint la pregària. I tu hi vols 
col·laborar en aquest servei religiós? 
Tinguem present que, sempre es pot demanar al mossèn per rebre el sagrament del Perdó i/o 
el sagrament de la Unció dels Malalts. 
Preguem avui pels malalts i pels qui en tenen cura, i que les nostres comunitats siguin lloc de 
consol per a aquells que pateixen malaltia, i de celebració ja que en les seves nafres hi podem 
veure les marques del crucificat, gloriós en la seva Església. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Us deixo la meva pau 

Gràcies, Senyor, perquè la teva pau és signe 
de la teva presència entre nosaltres. 
Pau al cor, pau a les mans, 
pau en les paraules pronunciades. 

Enmig d'un món tan marcat per la violència, 
és potser el millor testimoni 
que podem donar els creients. 
Ens sabem fills teus, 
sabem que tu ets el nostre Pare 
i des d'aquesta convicció 
ens sentim tots germans. 

Gràcies perquè el teu pas per aquest món 
ha deixat empremta de bé, 
de misericòrdia i d'acollida incondicional. 

Gràcies perquè la pau, la teva pau 
és un do de l'ànima que tu ens regales 
i que s'alimenta de la teva paraula 
escoltada en una intimitat 
que és silenci i contemplació 
del teu fer i ser amb tots, 
que ens mou a estimar 
amb la teva pau als altres.  

Mercè Casamor i Figueras, publicat a “la missa de cada dia”, maig 2022 


