
F U L L P A R R O Q U I A L 
PARRÒQUIES D´AGULLANA, BIURE,  

BOADELLA D’EMPORDÀ, DARNIUS,  
LES ESCAULES, MAÇANET DE CABRENYS,  
PONT DE MOLINS I LA VAJOL 
PENTECOSTA — 5 de juny de 2022— núm. 844 

 972 53 55 13 o al 628 072 095. e-mail: perelluis.aymerich@gmail.com  
 

AVUI HOMENATGE A LA VELLESA A MAÇANET DE CABRENYS, FELICITATS! 
 

EL DO DE L’ESPERIT ENS ENFORTEIX 

Jesús acaba l’obra del Creador «alenant» damunt els seus 
deixebles «Esperit Sant». Quan Déu envia el seu Esperit tot 
reneix, es renova la nostra vida. Aquesta va ser l’experiència 
dels deixebles després de la resurrecció del Mestre. Així va 
néixer l’Església, una comunitat d’homes i dones febles, però 
enfortits pel poder que ve de dalt. 
Pentecosta ens dona força per fer front a les pors. —el profeta 
Joel deia: «Abocaré el meu Esperit sobre tothom: ... els vostres 
vells seran afavorits amb somnis, ...». així doncs, obrim-nos a 

l’Esperit i siguem testimonis d’aquest amor per anunciar arreu que Déu és viu i ens estima.  
Bona Pasqua Granada! Mn. Pere-Lluís. 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET DE CABRENYS HAN MORT I HEM PREGAT PER: 

Lluís MACH COLL, † el 29 de maig, a l’edat de 90 anys. 
Catalina QUINTANA COLL, † el 3 de juny, a l’edat de 91 anys Descansin en pau! 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: ànimes de Maçanet   Biure: Francica Viñolas (8è aniv.). 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dilluns de Pentecosta, 6 juny: Boadella d’Empordà ROMERIA a La Salut, MISSA 12h. 

dissabte, 11: Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 

diumenge, 12: Misses: a Les Escaules (primera comunió)  a les 11 h; i Darnius a les 12,30h. 

  Agullana Celebració Dominical, a l’hora habitual. 
 

 

 BOADELLA D’EMPORDÀ ROMERIA A LA SALUT 
Enguany després de dos anys degut a la pandèmia, tornem a celebrar la romeria de Boadella 
al santuari de la Mare de Déu de la Salut. 
Es una tradició que es va fent cada any des de que es va fundar el santuari a finals del s. 
XVII. Els romeus de Boadella pujaven cada any a peu i molts descalços per venerar la imatge 
de la Verge de la Salut de Terrades. 
Sempre s’ha fet el dilluns de Pentecostes i quan no es festiu es fa el diumenge. Es un dia de 
reunió missa al santuari visita a la Verge se li ofereixen flors ciris i oracions per demanar-li 
salut i altres afers de la vida. 
Després es dina a l’hostatgeria o a les taules de la font o pel prat. Per la tarda es fan jocs 
per la mainada es fa petar la xerrada o es puja a peu a Santa Magdalena. 

David  Busquets (Boadella d’Empordà) 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 25 €.— DARNIUS: 25 €. — MAÇANET: 70 €.  i 45 €. (Tapis) 
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 TROBADA FINAL DE CURS DE LES PARRÒQUIES DE L’ARXIPRESTAT. 
Diumenge 19 de juny a les 17 h, a Llers. Reprenem la trobada de germanor de final de curs. 
Serà una jornada festiva amb: acollida i presentació del retaule per l'autor Josep Ministral, 
treball de grups i intercanvi, i pica-pica final. Us hi esperem a tots! 
 

 EL RACÓ DE PENSAR 
El dissabte,14 de maig, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, es va fer la presentació 
del llibre: Sortir de la presó: una aventura incerta, per part d’un dels seus autors, en Xavier 
Badia. 
Les seves paraules no eren motiu per malbaratar-les, però jo em quedaria en dos punts 
fonamentals del que va dir: 
La presó és un lloc que tothom sap que hi és però la majoria, conscientment la vol ignorar, per 
això el desconeixement i la manca de valentia per fer-hi front al valor que la societat dona als 
que considera que han de ser apartats de la convivència, creant un món paral·lel. 
I l’altre punt important és el paper dels voluntaris i concretament sobre el programa suport de 
Justícia i Pau.  
Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des del 1968 i que té per finalitat 
la promoció i la defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la 
solidaritat i el respecte al medi ambient. 
Paràmetres tots ells, que lliguen amb el missatge de Jesús. Ens falta aprendre el que Ell va 
viure, l’amor com un comportament actiu i creador que el portava a una actitud de servei i de 
lluita contra tot allò que deshumanitza i fa patir a l’ésser humà. 
Què vol dir ser voluntari en clau cristiana? Segur que sabem la resposta. 
          Josep Maria Blanco. (Darnius) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Obre el nostre cor al teu Esperit! 

Jesús, Senyor, 
tu vas dir als teus apòstols: 
"Us convé que jo me'n vagi, 
perquè us envií el Defensor". 

Ens has enviat el teu Esperit 
que -com ventada impetuosa- 
empeny la nostra barca mar endins. 

Dona’ns el coratge que ens cal 
perquè gosem desplegar les veles 
davant la força del teu Defensor. 

Perquè recordem i entenguem 
tot el que Jesús ens ensenyà: 
obre el nostre cor al teu Esperit! 

Perquè siguem capaços de “palpar” 
la teva presència enmig de nosaltres: 
obre el nostre cor al teu Esperit! 

Perquè no ens tenalli la por 
davant un món que et desconeix:  
obre el nostre cor al teu Esperit! 

Dona’ns el coratge que ens cal 
perquè sense pors ni recances 
obrim el nostre cor al teu Esperit. 

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


