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TOT PEL REGNE  

En aquest primer diumenge del Temps de la Creació, les paraules de Jesús 
posen l'accent en la exigència per accedir al Regne. No s’hi val quedar-se 
a mig camí. Ens prevé dels lligams que ens esclavitzen i que ens 
impedeixen créixer com a persones.  
La vida cristiana, seguir Jesús, és una invitació que escollim des de la 
llibertat, és crida i és resposta. No es tracta d'una crida al voluntarisme, 
sinó a l'entrega arriscada de la fe. Una opció radical inspirada per l'amor. 
Ningú que ha seguit Jesús de debò s’ha sentit defraudat; el Regne val la 
pena, fins la creu del camí pren sentit; és vida, goig i alegria per aquell 
qui l’acull.  

Que tinguem una bona setmana. Mn Pere Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET de CABRENYS HA REBUT EL BAPTISME: 
Elia AUBRIT SABÀ filla de Michel-Marie i Maria de les Salines (27 agost)  Moltes Felicitats!  
 

 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Dolores PUERTAS TIERRA, † el 27 d’agost, a l’edat de 94 anys Descansi en pau! 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 10: Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 
diumenge 11: Avancem la missa d’Agullana a les 9,30 h;  

Les Escaules a les 11h i Darnius: a les 12,30h 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: fam. Moradell—Grabulós. Agullana: Socis difunts del Club Esportiu Agullana. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 55 € (L’Estrada) — DARNIUS 25 € — MAÇANET 90 €. — LA VAJOL: 41 €. 

 

 FESTA DE L'ESTRADA 2022 
Aquest darrer cap de setmana d'agost hem celebrat la festa de L'Estrada, veïnat d'Agullana. La 
celebració de la nostra festa major ens marca cada any les vacances de l'estiu i ha estat 
preparada amb il·lusió i moltes ganes de gaudir, de trobar-nos amb veïns i veïnes i amb tots 
aquells que han volgut assistir a les diferents activitats organitzades per l'Ajuntament 
d'Agullana i en les que hi han col·laborat l'AFA de l'escola d'Agullana i l'Associació de veïns de 
L'Estrada.  
Les activitats han estat molt diverses per tal d'arribar al públic de totes les edats. Començant  
per la darrera edició de l'estiu del Punt de Lectura del divendres a la tarda que va reunir un 
centenar de persones a la plaça del poble, amb el posterior tast de vins i concert a la plaça el 
mateix vespre. Totes els i les assistents van elogiar la vetllada que va ser molt agradable i 
acollidora. Aquest any el dissabte ha sigut el dia que ha comptat amb més assistents, amb una 
activitat dirigida a la mainada i els seus acompanyants, que van poder gaudir d'una actuació 
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infantil molt divertida, i el ball de nit que va reunir visitants de totes les edats. Va ser un goig 
poder veure a la plaça persones de diverses generacions ballant o senzillament gaudint de 
l'actuació en directe.  
El diumenge es va celebrar l'Eucaristia a l'Església de Santa Maria. Oficiada pel Mossèn Pere 
Lluís, i brillantment cantada per l'Orfeó Jonquerenc. Com a cloenda, les sardanes van reunir 
també un nombre important de balladors i balladores, així com molts espectadors que asseguts 
al voltant de la plaça van poder gaudir d'aquesta trobada tan nostra.  
Ha estat un goig pels veïns i veïnes de L'Estrada l'entusiasme i civisme mostrat per tots els 
assistents en els actes celebrats. Veure gent de totes les edats, des del més petit fins al més 
gran gaudint de tots els actes és l'esperit de la festa de L'Estrada i és el que més ens satisfà a 
tots i totes. 

Joan Deu (L'Estrada) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Estimar-te més que a ningú 

Senyor Jesús, estimar-te més que a ningú 
no és menystenir la família, 
els amics, els pobres o el meu país, 
ni menystenir-me a mi mateix. 

Estimar-te més que a ningú 
vol dir reconèixer en Tu el fonament 
de cada vida humana i la força 
que ens empeny cap a la meta. 

Estimar-te més que a ningú 
vol dir imitar el teu amor generós, 
la teva acollida envers els pobres 
i petits, la teva capacitat 
de perdonar i guarir. 

Estimar-te més que a ningú 
vol dir estimar la família  
com tu estimaves  
primer Maria i Josep,  
i després els deixebles. 

Estimar-te més que a ningú 
vol dir estimar a tothom  
molt millor del que ara els estimo, 
i fer de la meva vida 
un do per als altres com tu vas fer. 

 

 VINE A CATEQUESI deixa’t acompanyar 
Des de la parròquia proposen un nou curs de Catequesi a les famílies que 
vulguin viure i ensenyar als seus fills el camí de Jesús i de l’Evangeli. 
És un camí que passa progressivament per la Primera Comunió, la Professió 
de Fe i la Confirmació, en un ambient de petit grup d’amistat, amb una 
pedagogia activa i en lligam amb la comunitat cristiana.  
Per rebre més informació poseu-vos en contacte amb la vostra parròquia, 
per concretar dia i hora de la Catequesi. Durant aquest mes de setembre 
podreu fer la inscripció.  
La Catequesi té un ritme setmanal, unes trobades mensual  complementada 
amb algunes celebracions festives i amb un aplec anual al santuari de La 
Salut de Terrades per a tots els centres de Catequesi de l’arxiprestat. 
 


