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BENEIR EL PA, PARTIR I REPARTIR-LO PER A TOTS. 
L'Evangeli d’avui trobem Jesús que parla del Regne, 
guareix malalts. El relat de la multiplicació dels pans en 
un lloc despoblat mostra la humanitat de Jesús atenta a 
les necessitats perquè tots puguin menjar. Acollir 
tothom i implicar els propers, compartir el que hi ha... 
gestos que no són gaire vistosos però ens mostren el 
miracle que transforma la realitat. 
Del pa partit sorgeix l’Eucaristia, sagrament de vida que 

no ens dispensa pas d’atendre les necessitats del proïsme, al contrari ens hi compromet a fer-
ho. Jesús ens diu: doneu-los vosaltres de menjar. 
Al voltant del Corpus hi ha un munt de tradicions. Corpus, dia de la Caritat, ens recorda que 
som el que donem, Amor. 

Ens sentim saciats per Ell? Estem disposats a oferir-nos perquè arribi a tots?   
Bona setmana a tothom! Mn. Pere-Lluís. 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A AGULLANA HA REBUT EL BAPTISME: 

Laia BALLOTEAU PEITIVI, filla de Damien i Blanca. (11 de juny).  Moltes Felicitats! 
 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Josep Costejà (9è aniv.)  
Darnius: fam. Gorgot—Lazaro;  Montserrat Oriol (4t aniv.). 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 

AVUI diumenge, 19: TROBADA FINAL DE CURS DE LES PARRÒQUIES DE L’ARXIPRESTAT. A 

l’església de Llers a les 5 de la tarda. 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! 
 

dissabte, 25: APLEC A SANT PERE DELS VILARS, MISSA a les 12 h i Maçanet de Cabrenys a les 20 h. 
diumenge, 26: Agullana i Darnius: Misses: horari habitual  
 

 

 SOM EL QUE DONEM 
Sota el lema Som el que donem, enguany volem recordar-vos la importància del voluntariat. 
A Càritas atenem una gran diversitat de persones de diferents edats i realitzem diferents 
projectes. La nostra acció social es porta a terme gràcies als equips de voluntaris i és per 
això que fem una crida a qui es pugui sentir sensible i disposat a provar-ho, tant per fer 
acompanyament de persones adultes i infants, com donar suport a l’organització dels 
projectes. Junts podem fer grans coses!. 

Càritas de l’Alt Empordà Interior 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 15 €.— Les ESCAULES: 26 €. — DARNIUS: 30 €. — MAÇANET: 55 €.  

mailto:perelluis.aymerich@gmail.com


 VOLUNTARIAT,  UN BENEFICI PER A TOTHOM. 
En Pere Lluis em va demanar que us expliqués la meva experiència com a voluntària de 
Càritas. Intentaré ser breu i fer-ho el millor que sé. 
Càritas ens ofereix l’oportunitat de conèixer i a col·laborar amb un reguitzell de diferents 
projectes, tots ells molt interessants, efectius i on l’objectiu final es ajudar a aquelles 
persones que ho necessiten sense tenir en compte la seva edat, el seu gènere o la seva ètnia.  
De tots els projectes que em van presentar, vaig escollir cooperar en el Centre d’Alimentació . 
En aquest local, semblant a un petit supermercat s’hi poden trobar tots els productes bàsics 
per a una bona alimentació i higiene. Els usuaris són avaluats pels Serveis Socials, qui valora 
les seves necessitats i els hi dona una puntuació. Amb aquests punts poden recollir aquells 
productes que li son més necessaris. Hi vaig un cop per setmana i la meva feina, en principi, es 
reposar les prestatgeries del local per tal de que hi hagi sempre de tot, d’aquesta manera els 
usuaris poden triar el que necessiten. A cops els ajudo en el comptatge dels productes que 
porten en el seu carro. Puc aconsellar-los a deixar aquells productes que menys precisen si 
s’han passat de punts o  a escollir-ne d’altres que els poden fer falta, si de cas ni falten. Un 
cop s’entra al CDA, els maldecaps s’esvaeixen i la feina es continua.  
Puc dir que l’experiència ha estat molt gratificant. Per una part el fet de servir a un col·lectiu 
sempre et fa sentir bé, el tracte amb els usuaris es directe i arribes a tenir-hi una certa 
confiança. De fet, moltes vegades, a part de la recollida d’aliments i d’altres productes el que 
tenen son ganes de parlar i explicar el que els hi passa, com a  tots nosaltres. Una altre cosa 
bona que n’he tret ha estat la coneixença d’altres membres del voluntariat amb qui he  
consolidat una relació d’amistat molt bonica tant dins com a fora del CDA. 
Jo us convidaria a conèixer Càritas, de segur que hi ha un projecte en el que hi us podeu sentir 
a gust i ja sabeu no solament s’ hi col·labora si no que tindreu oportunitat de trobar gent 
interessant i maca.  
Tots hi guanyem! 

Teresa Mir (Darnius) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

El Pa de la vida! 

Senyor Jesucrist, "Pa de la Vida", 
que partint el pa en el darrer Sopar 
demanaves als teus deixebles 
que féssim així el teu memorial. 

Et donem gràcies 
perquè en la petitesa d'un gest 
-partir el pa í compartir la copa- 
hi has amagat tota la teva vida: 
una vida partida, una vida donada, 
de servei als germans i germanes, 
sobretot als més pobres i febles. 

Que els qui compartim aquest pa, 
per fer així el teu memorial, 
compartim també els teus sentiments 
i aprenguem a descobrir en el pobre 
el misteri de la teva real presència. 

Que els qui compartim aquest pa, 
asseguts a una mateixa taula, 
sapiguem compartir també 
el teu compromís pel Regne. 

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

 


