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¿SÓN POCS ELS QUI SE SALVEN?  

Camí a Jerusalem l’evangelista Lluc ens 
mostra l’ensenyament del Mestre. 
Parteix d’una pregunta que algú li fa: 
Senyor, ¿són pocs els qui se salven?  
Jesús amb el seu estil senzill i amb 
paràboles ens parla de la salvació. En 
parla com d’una sala gran que té una 
única porta per accedir-hi. L’estretor de 
la porta assenyala esforç, compromís i 

exigència. La porta resta tancada per aquells que viuen de paraules i no d’accions. Una porta 
ben universal oberta a tothom sense restriccions d’origen, religió o nació. Passar o no passar 
per la porta és una qüestió de responsabilitat personal a la crida a construir el Regne.  
La imatge de la porta ens parla avui de l’esforç per superar la nostra estretor de mires i ser 
capaços de veure les persones segons els criteris de Déu. Per anar construint aquella 
fraternitat universal que no sigui imatge d’un món dividit entre “primers” i “darrers”.  

Que tinguem una bona setmana. Mn Pere Lluís 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Acció de gràcies a la Mare de Déu de les Salines 

Darnius: Margarita Peitibi (cap d’any); Jesús Sánchez Peinado (6 mesos). 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 27: Misses a La Vajol 18,30; Maçanet de Cabrenys, a les 20 h. 

diumenge, 28: FESTA de L’ESTRADA, Missa a les 11 i a DARNIUS, a les 12,30 h. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 25 € — DARNIUS 60 € — LES ESCAULES 47 € — MAÇANET 85 €. €. — La VAJOL: 54 €. 

Santa Maria: AGULLANA: 170 €. — DARNIUS: 75 €.   
 
 

 PELEGRINATGE A FÀTIMA 

Des de les parròquies estem organitzant un pelegrinatge a Fàtima amb 
autocar.  
Per fer-se cal que siguem un mínim de 20 persones abans del dia 28 
d’agost, sinó se suspèn.  
Cal fer una reserva i un pagament anticipat.  

Dates previstes son del diumenge 2 d’octubre al divendres 7 d’octubre  

Passem per: Guadalajara; Caceres, 3 dies a Fàtima centre del nostre 
pelegrinatge, Salamanca.  

Preu: 560 €. (habitació doble) o 710 € (habitació individual)  
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El 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. 
 

 UN DECÀLEG DE L’AMABILITAT 
1. Mira de reconèixer i de respectar els drets i els mèrits dels altres, i d’acceptar les seves 
maneres de pensar, encara que siguin diferents de les teves. 
2. Tracta els altres amb el mateix respecte i estima que t’agradaria que et tractessin a tu.  
3. Procura ser complaent amb els qui t’envolten, quan et demanen un favor o sol·liciten la 
teva ajuda. 
4. Utilitza paraules com gràcies, perdó, si us plau, que et facilitaran i et faran més agradable 
la teva relació amb els altres. 
5. Intenta descobrir en cada persona les qualitats que té. Segur que les trobaràs: et 
sorprendran. 
6. Acostuma’t a expressar els teus millors sentiments, no els reprimeixis. Tracta els altres 
amb naturalitat. Amb l’alegria i l’afecte que espontàniament surten de tu. 
7. Acostuma’t a somriure. Mostra’t solidari, optimista i col·laborador amb les persones amb 
qui convius. 
8. Pensa que, si tots mirem de donar el millor de nosaltres mateixos, serem molt més feliços. 
9. Revisa la teva manera de fer, i observa si, quan ets amable i afectuós amb els altres, et 
sents més bé amb tu mateix. 
10. Comprova quantes hores al dia estàs de més bon humor. Si són moltes, alegra-te’n, 
perquè estàs construint un món més amable. 

Alfons Busto  
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

“Jo sóc la porta i el camí” 

Senyor,  
ens dius que mirem de entrar 
per la porta estreta... 
I ens posem a buscar amb desfici 
aquesta porta que tant ens aconselles. 

I la cerquem ... oblidant 
la paraula que Tu mateix ens has dit: 
que Tu ets la porta i el camí, 
i que els que entrin per Tu se salvaran, 
i podran entrar i sortir lliurement. 

Sedueix-nos amb paraules d'amor, 
perquè ens decidim d'una vegada 
a passar per aquesta porta que ets Tu, 
amb l’amor, i res més, per tot equipatge. 

Lliga’ns a Tu amb llaços de comunió, 
i guia’ns per aquest camí de fidelitat 
que Tu mateix has seguit, 
estimant fins a l'extrem. 

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


