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PREGAR DÉU AMB AFECTE I CONFIANÇA  

La pregària és diàleg: parlar i escoltar, demanar i oferir. 
Per la pregària la nostra vida s’obre a Déu, tota entera, 
amb els problemes de cada dia, perquè hi entri Ell i ens 
acompanyi. Jesús pregava, ens diu Lluc, i un deixeble li 
demana que ensenyi una pregària. A molta gent avui dia li 
costa pregar, de vegades voldríem pregar i no sabem ben 
bé com ho hem de fer. Coneixedor del cor humà, Jesús, ens 
ensenya a pregar Déu amb afecte, amb l'estil propi dels 
amics que no saben d'hores ni moments, i amb la confiança 
certa que Déu és Pare, que sempre ens escolta. Ens diu: 
“demaneu, busqueu, truqueu...", i ens anima a no tenir 
recança de demanar el que necessitem. Senyor, ensenya’ns 
a pregar. 

Que tinguem una bona setmana Mn Pere Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A BOADELLA D’EMPORDÀ HA REBUT EL BAPTISME: 

Enric MORADELL LLOPIS, fill de Luís i Patrícia. (16 de juliol).  Moltes Felicitats! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 30: Misses a La Vajol 18,30; Maçanet de Cabrenys, a les 20 h. 

diumenge 31: Agullana i Darnius: a l’hora habitual. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Maria Juanola; Joan. 
Darnius: Mercè Masdevall (6è aniv.); Carlos Palos (Cap d’any); fam. Felipe—Gaspar. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 15 € — DARNIUS 25 € — MAÇANET de CABRENYS 45 €.— PONT de MOLINS: 30 €.  

 

 FA 10 ANYS DELS FOCS DE L’EMPORDÀ 2012 Records que no es poden oblidar 
En aquesta onada de calor que estem vivint, de nou els incendis fan estrall i són noticia i 
pren força el record del que vam viure fa 10 anys. Aquí he recollit alguns escrits. 
El 22 de juliol de 2012, santa Magdalena, era diumenge després de missa havíem anat a dinar 
a “can Salelles” en sortir ja vam veure el fum i el foc. Vam tornar al poble, hi havia previst 
un concert del trio clàssic a l’església, es va anular. La conversa era el foc i el record d’un 
anterior, en feia 26 anys el mateix dia. Pendents del que estava passant, de com avençava, 
neguit pel que veiem i pel que vivien. Entre altres desastres es va calcinar la casa d’uns 
ermitans de santa Maria del Bosc (ara tampoc hi son). El diumenge següent el bisbe Francesc 
(al cel Sia) i va voler fer-se proper i va vindre a dir la missa a Agullana. Un any després ens 
vam aplegar un bon grup de gent per fer una missa de campanya a can Gallat, el bosc 
rebrotava però cal prendre consciència que hem d’actuar diferent, si estimem el paisatge 
l’hem de cuidar. 
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En sortir de missa vàrem veure una gran fumarada, amb el meu optimisme habitual, vaig 
pensar que no seria greu, terrible error, l’incendi va ser devastador. Els veïns de Darnius, la 
majoria ens vam ficar dintre de casa (segons les indicacions dels bombers) tristos i desolats, 
els nostres estimats boscos quedaven calcinats, amb tot el que comporta: animals, flora i 
fauna destruïts. Crec que cal un reconeixement per a les persones que cada estiu exposen les 
seves vides ajudant a apagar els terribles incendis que ens envolten.     Cruz (Darnius) 
 

Hi ha records que no s'obliden mai, la tristesa, la impotència la ràbia que va sacsejar 
l'Empordà. Negligències, factors naturals pròpies de la calor, amb l'estiu que estem passant 
tots amb l'ai al cor, preguem que no torni a passar. Malauradament la història és repeteix en 
qualsevol lloc posant en risc la vida de la gent, i la pèrdua de massa forestal tan 
imprescindibles per a la humanitat.           Mercè (Darnius) 

 

El meu pensament del foc: Que no torni a passar mai més, que vàrem passar molta por. I un 
record especial per la pobre gent d’aquets darrers focs que han perdut els seus habitatges.  

Margarita Bassachs (Agullana) 

 
Els recordo amb molta tristor. En una tarda i vespre el paisatge de pessebre del meu poble va 
desaparèixer per un foc que ho va cremar tot menys les cases i els arbres al costat de la Muga. 
Tota la vegetació: pins, alzines i moltes oliveres varen cremar. Després de 10 anys el paisatge 
encara no s’ha recuperat del tot i esperem que no hàgim de tornar a veure un incendi com 
aquell, que Deu ens hi ajudi.             David Busquets (Boadella d'Empordà) 

 
Diuen que: “el foc te aturador i l'aigua no”. Recordem les persones o bombers, que si han 
deixat la vida. Pot-ser cal emprar més diners netejant els boscos i no malgastar-los en coses 
bèl·liques, que no aportant a res. Seria tot més bonic i més productiu. Y tu que em penses? 

Josep Masdevall (Darnius) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
La vertadera pregària 

Jesús, 
proposant-nos el parenostre 
com a model de pregària evangèlica, 
m'esteu dient que la vertadera pregària 
ha de ser sempre una pregària filial, 
amarada d'amor i de confiança envers el Pare 
i de solidaritat compromesa envers els germans. 

He de proclamar la grandesa 
i l'amor del Pare 
i comprometre'm a viure d'acord 
amb el seu projecte de salvació per a tots. 

Li he d'expressar les meves necessitats 
i les de tots el homes amb senzillesa, 
sense caure en el xantatge o l’exigència. 

M'he de mostrar solidari 
envers els germans, 
perquè no puc estimar de debò el Pare 
si, alhora, no estimo els seus fills. 

Per això m'he de comprometre a lluitar 
contra qualsevol forma de mal. 
Així, la meva pregària, com la vostra, 
serà una pregària filial i compromesa. 

Josep Codina, publicat a: “la missa de cada dia”, juliol 2004 


