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LA VAJOL BONA FESTA DE LA GENT GRAN! 
 

UN COR QUE ES COMMOU 

Avui l’Evangeli ens interpel·la amb el relat del bon 
samarità. Jesús ens convida a escoltar el nostre cor 
commogut per la dissort dels altres. 
També nosaltres sabem el manament de l’amor «Estima 
Déu ..., i estima els altres com a tu mateix.» L’exemple 
que ens posa ens indica que és possible, segur que sabem 
de persones que passen fent el bé. 
Persones que en el camí de la vida es troben qui n’ha 
quedat malferit i al marge; que en veure-ho, es 
compadeixen s’hi acosten, embenen i amoroseixen ferides, 

i quan no poden més cerquen qui en tingui cura. Persones que sabem que actuen bé. Jesús, 
avui ens diu: “Vés, i fes tu semblantment”.  
Doneu-nos Senyor un cor d’amor que es commogui davant el sofriment del qui tenim a prop.
     Que tinguem una bona setmana. Mn, Pere-Lluís 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 16:  Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 

diumenge 17: Misses a Pont de Molins a les 9,30 h; Agullana i Darnius: a l’hora habitual  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
La Vajol: Acció de gràcies a sant Martí  Maçanet: Carmen Pagés  
Agullana: Josep Cubiñá Polo i Jaume Cubiñá Polo (cap d’any). Darnius: Maria Martí. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 15 € — BIURE: 25 €. — DARNIUS 30 € —Les ESCAULES: 28 €. —  MAÇANET 150 €.  

 

 CORPUS CHRISTI A AGULLANA 2022 
Corpus Christi, o simplement Corpus, es una festa a l'església catòlica que s'honora la 
eucaristia. Dins el calendari litúrgic es una festa mòbil. Se celebra el dijous següent de 
l'octava de Pentecosta. Aquest any el 16 de juny i a les parròquies de mossèn Pere Lluís s'ha 
celebrat aquest diumenge 19 de juny. 
Aquesta diada d'origen medieval servia a l'església per a la veneració pública de l'eucaristia. 
Va ser una butlla de Joan XXII el 1316 que es va generalitzar i avui ha esdevingut una 
celebració religiosa, cultural i social. 
Girona i Barcelona varen ser de les primeres ciutats de l'Europa medieval a celebrar el 
Corpus amb una professó. Aquesta tradició es va mantenir fins els anys setanta, però encara 
es conserven derivades d'aquesta tradició com les enramades d'Arbúcies, el bestiari i els 
entremesos. A la comarca encara es manté d'una manera mes popular fent catifes pels 
carrers del poble a Borrassa i a Roses entre els mes seguits i coneguts. 
A Agullana cada any es fa una catifa davant l'església, abans ho feien la gent gran de centre 
de dia però des de fa 2 anys ho fan voluntaris de nens i d'adults. Tenim la sort de tenir un 
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dissenyador professional que fa el dibuix, les plantilles i amb l'equip de voluntaris fan el 
tenyiment de les serradures amb colors vius que seguidament procedeixen a farcir el dibuix 
de la catifa. 
Sempre amb uns resultats excel·lents gràcies al bon saber fer d'en Frank, Victor i Joan, que 
juntament amb els altres voluntaris formen un bon equip. 
Endavant per molts anys més! 

MTGA (Agullana) 

 PELEGRINATGE A FÀTIMA 
Fa 4 anys vam organitzar un pelegrinatge a Lourdes, i en guardem un 
bon record. Ara ens proposem anar a Fàtima, el mes d’octubre, la 
sortida durarà 6 dies (de diumenge tarda a divendres). Passem per: 
Guadalajara; Caceres, 3 dies a Fàtima centre del nostre pelegrinatge, 
Salamanca.  
El preu és de 560 €. (habitació doble) o 710 € (habitació individual). 
Aquest preu Inclou: 
-Autocar pels desplaçaments 
-Hotels de 3* i 4* en pensió completa amb aigua i vi inclòs 
-Guia oficial i entrada a la Catedral i universitat de Salamanca 
-Assegurança assistència , repatriació i anul·lació 
NO INCLOU: -Sopar del primer dia. 
Si és del vostre interès +informació mossèn Pere-Lluís durant aquest 
mes de juliol i agost. Si no som més de 20 persones, no es fa. 
 
 

 PREGÀRIA A SANT CRISTÒFOL 
 

A tu acudim, sant Cristòfol beneït, 
per a demanar-te que 
ens acompanyis sempre 
pel camí de la vida 
i ens aconsegueixis poder arribar, 
al final de cada jornada, 
amb salut, benestar i gràcia de Déu. 
 
Tu vas portar sobre les espatlles 
al nen Jesús, que així et va voler premiar 
pel teu servei i amor cap a tots 
aquells que demanaven 
la teva ajuda en el seu camí. 
 
Ja que ets protector 
dels qui són de camí, 
especialment dels conductors i transportistes, 
demanem ara la teva intercessió 
perquè ens assisteixis en el viatge, 
i ens lliuris de tot perill i accident, 
aconseguim del Senyor, 
per la mediació de la Mare de Déu de la Prudència, 
el goig d'arribar feliços i agraïts al nostre destí. 

Amén. 


