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BONA FESTA D’ESTIU A LES ESCAULES i MAÇANET DE CABRENYS! 
 

“ELS ENVIÀ DE DOS EN DOS”  
L’evangeli d’avui ens parla de missió, setanta-dos que és com dir que 
tots som enviats per arribar arreu, de dos en dos a preparar el pas 
del Senyor. Avui també nosaltres som enviats als qui ens trobarem, 
nosaltres no som el Senyor, però ell passa per les nostres vides i la 
dels qui ens trobem.  
Se’ns proposa una missió pacifica i pacificadora: «digueu primer: Pau 
en aquesta casa». Una missió que no busca conquerir sinó compartir, 

tant de bo sapiguem anunciar tant als qui ens acullen com als qui no que «el regne de Déu és a 
prop» És a tocar però encara no el tenim ens hi hem de posar, necessita de nosaltres. 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís. 
 

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

Llorenç JOU ROCA, † el 27 de juny, a l’edat de 84 anys.  Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Dolors Saguer Llunés (cap d’any); Ànimes de Maçanet. 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 9: MISSES: LA VAJOL: FESTA DE LA GENT GRAN a les 12 h. i  

Maçanet de Cabrenys, a les 20 h. 
diumenge, 10:  Misses a Agullana i Darnius: a l’hora habitual. 
 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 25 € - DARNIUS 55 € - MAÇANET DE CABRENYS 80 €. i St. Pere dels Vilars 52 € 

 
 

 RECÉS PER ALS LAICS QUE DIRIGEIXEN CELEBRACIONS 
El passat dissabte 25 de juny tingué lloc a Beuda la cloenda de curs per als laics i laiques que 
dirigeixen celebracions de la paraula de les nostres contrades: Empordà, Alt i Baix i La 
Garrotxa. Ens aplegàrem una trentena de persones que de forma habitual fem aquest servei 
tan important i que sempre hem comptat amb espais de formació permanent que serveixen 
per a millorar en aquesta missió i compartir l’experiència feta en les comunitats. 
Després de molts anys de repetir aquest gest, enguany ha estat el primer que el Bisbe no ens 
ha acompanyat i per aquest motiu la cloenda va anar a càrrec de Mn. Lluís Suñer, 
Administrador diocesà, que ens va instruir amb els diferents trobaments amb la Paraula de 
com l’hem d’administrar, proclamar, dirigir i servir, i ho va resumir amb vuit punts: Escoltar 
la Paraula, Trobar-se amb la Paraula, Obrir-se a la Paraula, Acollir la Paraula, Compartir la 
Paraula, Comprometre’s amb la Paraula, Servir a la Paraula i Celebrar la Paraula com a Bona 
Noticia. 
Va ser una oportunitat de retrobar-nos i experimentar la sinodalitat, el «caminar junts», en 
aquest moment important de la nostra Església diocesana. 

Josep Maria Blanco (Darnius) 
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 INDIGNEU-VOS I REACCIONEU ! 
El passat dilluns 27 de juny Justícia i Pau, i la Coordinadora d’ONG de Girona i l’Alt Maresme 
van llegir un manifest contra la guerra i l’OTAN, per refermar la nostra oposició frontal a 
totes les guerres, i a tots els qui les promouen, i alhora per reivindicar el nostre compromís 
amb la Pau, amb les polítiques de construcció de la Pau, i amb la llibertat de les persones i 
dels pobles. Aquests dies hem sabut (per informació del SIPRI) que la despesa mundial en 
armament ha superat els 2 bilions de dòlars i que l’OTAN vol augmentar la despesa militar 
dels seus socis al 2% del PIB (556,24 dòlars per habitant i any en el cas espanyol).  Una altra 
dada: sis dies de despesa militar de l'OTAN finançarien tots els plans humanitaris anuals de 
l'ONU.  
Aquestes xifres ens indignen i ens han de portar a l’acció. Ens cal pensar en què puc fer jo en 
el meu àmbit d’actuació? 
Cal la nostra veu i la nostra acció sobretot perquè sabem que per arribar a la pau cal 
emprendre el camí de la reducció d’armament. Així el 21 de gener de 2021 va entrar en vigor 
el tractat de prohibició de les armes nuclears, TPAN. Tractat que Espanya encara no ha 
signat, però si alguns municipis (pot ser podríem demanar al nostre municipi que s’hi 
adherissin), per crear zones desmilitaritzades i enfortir la negociació i la diplomàcia per 
resoldre els conflictes. A més, hi ha prou recursos per resoldre els veritables problemes de 
seguretat de la humanitat. Som-hi?  

Jaume Pera (membre de Justícia i Pau de Girona) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

El Regne de Déu és a prop 

El Regne de Déu és a prop. 
Ho pregonen tantes veus que arreu del món 
clamen per la pau, la justícia, la dignitat, 
la democràcia i el respecte per tothom. 

Ho demostren les onades de compassió 
i de solidaritat que sovint envaeixen 
la nostra societat quan prenem consciència 
del sofriment que hi ha en el món. 

El Regne de Déu és a prop 
perquè, encara que el món va tan malament 
(famílies trencades, pobresa i marginació, 
guerres, desastres ecològics...),  
cada cor humà guarda la nostàlgia, el desig, 
la necessitat de pau i de bé 
per als quals ha estat creat. 

Anunciar el teu Regne avui sembla difícil. 
¿Com fer sentir el teu missatge 
en un món tan ple de sorolls? 
Però no ho van tenir més fàcil 
aquells deixebles que vas enviar pels camins 
sense bossa ni sarró 
com anyells enmig de llops. 
Res no temo quan em dius que m'alegri 
perquè el meu nom està escrit al cel. 

Jordi Vila Borràs, publicat a: “la missa de cada dia”, juliol 2016 

 


