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PLENS D’ALEGRIA IMMENSA  

L’evangelista Lluc dona gran relleu a l’Ascensió del Senyor, amb 
aquesta escena conclou l’evangeli i obre el llibre dels Fets dels 
Apòstols. 
A Jesús li agrada “beneir”. Beneeix els petits i beneeix sobretot 
els malalts i menyspreats. El seu gest està carregat de fe i 
d'amor. Desitja embolcallar els qui més pateixen amb la 
compassió, la protecció i la benedicció de Déu. Segons el 

suggestiu relat de Lluc, Jesús torna al Pare “beneint” els seus deixebles. Així  entra en el misteri 
insondable de Déu i els seus seguidors queden embolcallats amb la seva benedicció. És el seu 
darrer gest. Els deixebles responen al gest de Jesús marxant cap al temple plens d'alegria.  
Que durant aquesta setmana, que mena a la festa de Pentecosta, plens d’una immensa alegria 
donem gràcies a Déu.  Que acabem bé aquest Temps de pasqua plens d’alegria! Mn. Pere-Lluís. 
 

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

Blanca IZQUIERDO MORILLA, † el 27 de maig, a l’edat de 91 anys. Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Eduard Juanola    Tapis: Maria Martí Punset. 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 4 juny: EXCURSIÓ ROMERIA a MONTSERRAT. 
PENTECOSTA 5: MISSA: Biure 9,30 h; Agullana 11h. Maçanet de Cabrenys 12,30h FESTA DE LA GENT GRAN  
  Darnius Celebració Dominical, a l’hora habitual. 
dilluns de Pentecosta, 6 juny: Boadella d’Empordà ROMERIA a La Salut, MISSA 12h. 
 

 

 AVUI A LA CATEDRAL DE GIRONA CLOENDA DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODE 
Arribem a la cloenda de la fase diocesana del Sínode. Des de les nostres parròquies hem 
participat en la consulta, ha estat una oportunitat per escoltar-nos entre nosaltres. Hi ha qui 
ha compartit la seva reflexió per escrit, per mitjans telemàtic o en paper. També hem fet 
grups de treball, si bé marcats per les restriccions d’aquest temps de pandèmia, van fer una 
primera trobada conjunta a Pont de Molins per la festa de la Immaculada i després a les 
parròquies de Maçanet de Cabrenys, Agullana i Darnius entorn de la celebració dominical. En 
aquests trobades hem compartit la nostra experiència del caminar junts. 
La comissió diocesana ha recollit l’aportació de tots els grups de treball i avui en presenten 
la síntesi. Participar-hi ens fa sentir que formem part d’aquest Poble de Déu, que fem camí 
junts. Tant de bo que estiguem atents, interessats pel que uns i altres comparteixen i junts 
avancem en aquest camí de fe que anuncia el Regne de Déu en el nostre temps.  
Avui, 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. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 30 €.— DARNIUS: 75 €. — MAÇANET: 45 €.  
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 SORTIR DE LA PRESÓ: UNA AVENTURA INCERTA 
D’una manera casual, no premeditada vaig assistir a la biblioteca de Figueres a la presentació 
del llibre per part d’un dels seus quatre coautors, en Xavier Badia: Sortir de la presó una 
ventura incerta. 
He de dir que no em va deixar indiferent, descobrir la complexitat d’aquest mon penitenciari i 
el treball que es fa des del voluntariat apostant per la guia d’aquells que en surten, em va 
semblar molt necessari. Acompanyar-los sense barreres en aquets moments tant delicats: 
“l’anhelada sortida”, una idíl·lica i dolorosa llibertat, on els estigmes socials construeixen 
muralles per a la reinserció. 
En Xavier Badia des de l’entitat cristiana Justícia i Pau, coordina aquets projecte de mentoria 
no lliure d’adversitats, que posa a prova la frustració d’aquell que ja ha acomplert la seva 
condemna i sovint, la del mateix mentor.  
Tot i ser al seu costat poc abans de sortir i acompanyar-lo en els seus primers passos en 
llibertat, se’ns presenta la dura realitat que revela les mancances del sistema penitenciari i de 
la societat per afrontar la reinserció de persones que en un moment o altre han fet un mal 
pas. 
Convé separar el delicte de la persona i l’autor, reconeix l’enriquiment que la complexitat 
d’aquest treball li ha aportat generant-li sentiments ben diversos com el de la compassió, que 
és el camí cap al perdó. 
Un camí, el de la reconciliació que no tothom sap fer, però que com a cristians no podem 
abandonar.           Isabel Maria. (Darnius) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Mirar al cel i sortir als camins de la vida 

Gràcies, Senyor, perquè la promesa del cel 
és, amb l’Ascensió, un convit a voler 
ja des d'aquí a la terra ser ciutadans del cel. 

Gràcies, perquè el teu pas per la nostra vida 
en aquest temps de Pasqua, 
ens esperona a viure 
amb el desig d'anar tastant el cel 
en l’avui i aquí, 
que és ja presència i camí de trobada amb tu. 

Gràcies, Senyor, perquè el teu pas 
per la nostra existència 
deixa de ser promesa per ser lloc de trobada, 
de creixement cap a tu 
fins que ens abracem en l'eternitat. 

Ara és temps de pregaria, d'Església, 
de glorificar-te per la fe i l'amor. 
Temps d'alliberar l'home 
d’allò que li resta dignitat 
i retornar-lo al seu destí, 
que és estar al teu costat per sempre. 

Que no ens oblidem d'aixecar els ulls 
per mirar al cel, 
per sadollar-nos de la profunda set 
que tenim de tu, Senyor, en les nostres vides, 
i sortir als camins de la vida 
amb el teu nom al cor i un nou destí: el cel 

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


