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ESTÀS DISPOSAT A CONSTRUIR EL REGNE?  

El Regne de Déu que Jesús ve a establir és la transformació del món 
en un regne de pau, d’amor i d’unitat. Però la seva construcció 
provoca lluita, tensió, divisions... L’evangeli d’avui ens qüestiona 
sobre la nostra tendència a viure d'una manera còmoda i tranquil·la. 
Som cridats a profunditzar la nostra fe, i fer-la més viva. 
La fe ens mou a respondre, a lluitar per la justícia i ajustar així la 
nostra vida a la seva voluntat.  
Necessitem que la nostra fe lluiti amb coherència i es mantingui 
fidel inclús quan les coses no surten com esperem. 
Hi estàs disposat? 

Que tinguem una bona festa de la Mare de Déu. Mn Pere Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Joan PASQUAL CUFI, † el 13 d’agost, a l’edat de 81 anys Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Maria Coll Martí i Maria Olivet Coll  Les Escaules: Josep Aymar 
Darnius: dg 14: Teresa Puigmal i Carles Perxés; fam Gaspar-Perxès   

   15/08: Enric Donat (17 aniv.) i Maria Puigmal  
Agullana: 15/08 Socis difunts de la Societat. 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dilluns 15 d’agost: MISSA DE FESTA MAJOR: Agullana a les 11 h. / Darnius a les 12,30 h. 

Maçanet de Cabrenys Celebració de la Paraula a les 20 h. 

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

diumenge, 214: Misses a Pont de Molins a les 9,30 h Agullana i Darnius: a l’hora habitual. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 20 € — BIURE: 51 €. — DARNIUS 20 € — MAÇANET 60 € i 145 € (Les Salines) 

 

 A la Mare de Déu d’Agost, dia de Festa Major  
Com cada estiu, quant arriba el 15 d’agost Agullana es vesteix de festa per honorar la seva 
patrona. Maria Assumpta que tant estimem els agullanencs. Esperem que continui protegint-
nos com ha fet sempre I aquest any especialment li demanarem ens concedeixi la pluja que 
tant necessitem. Santa Maria pregueu per tots nosaltres. 

Margarita Bassachs (Agullana) 
 

Qui no recorda el dia de la nostra patrona... L'esperada cercavila des de l'Ajuntament fins a 
l'església al so de l'orquestra, cantant la missa i els goig St Maria, tot això ens posava la pell 
de gallina, ho vivíem intensament, petits detalls que fan aflorar alegria a grans i petits.  

Mercè Gibrat (Darnius) 
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Teniu la reina a la dreta, vestida amb brocats d'or. Bonic salm, que honora la nostra patrona 
de DARNIUS, i així farem entre tots, una ben lluïda, Festa Major dedicada a MARIA ASSUMPTA 
AL CEL!!!!! Bona Festa!!!!. 

Josep Masdevall (Darnius) 

 
Agost llum, moltes calors. La Mare de Déu d’Agost: pau, amor i festa major ens omple el cor 
amb grans records  

Júlia Carbona Genís (Agullana) 

 
Les catedrals estan dedicades a l'advocació de Santa Maria. Agullana no te catedral, però ens 
estimem l'església com si en fos una. Estem molt orgullosos de l'església i de la nostre 
patrona. Precisament en aquest dia,  ens agradaria que es complís la dita  que diu: El nom de 
Maria aigua ens envia. 

MTGA (Agullana) 
 

 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor Jesús, has passat pel món 
essent un testimoni apassionat 
de l’amor del Pare. 
Ens ho has dit amb la teva vida 
i amb la teva mort i resurrecció. 
Te’n donem gràcies, i també t’agraïm  
per tantes dones i homes  
que s’han deixat abrandar pel foc  
de l’evangeli i viuen entusiasmats  
seguint el teu camí de vida. 

Mirant-nos a nosaltres mateixos, 
de vegades ens descobrim desanimats. 
Per això et demanem que ens omplis del teu Esperit, 
que ens ensenyi com hem de viure la fe 
i ens faci decidits a seguir el teu camí  
de vida i salvació per a tothom. 

No permetis que els teus deixebles ens cansem  
de viure fent el bé cada dia. 
Que la teva paraula i la vida de comunitat 
revifin el foc del teu amor, 
que has encès en cada creient. 
Que no perdem l’esperança 
ni la força de lluitar i pregar, perquè 
aquest món que tu tant estimes 
visqui de manera més justa i fraterna, 
les persones pensem més en els altres, 
els més pobres tinguin dignitat, 
i la teva paraula sigui la llum 
que guiï els nostres passos. 

Josep Roca i Alsina, publicat a: “La missa de cada dia”, agost 2013 

 

Bona Festa Major a tota la gent d’AGULLANA i DARNIUS! 


