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BONA DIADA A TOTHOM  
 

ALEGRIA PER TROBAR-NOS 

L’evangeli d’aquest diumenge ens proposa tres 
paràboles (si bé en molts llocs s’escurça llegint-ne 
les dues primeres, doncs, la tercera la llegim 
durant el temps de quaresma). Situem-nos: 
cobradors d’impostos i altres pecadors s’acosten a 
escoltar Jesús, mentre que els mestres de la Llei, 
murmuren d’ell. En aquest ambient Jesús s’adreça 
a qui l’escolten -avui a nosaltres-. Amb aquestes 
paràboles ens parla: de l’alegria de trobar el que 
s’havia perdut, de retrobament, d’una actitud de 
misericòrdia. Ser misericordiós és apostar per la 
vida, creure que l’amor tindrà l’última paraula. La 
proposta de Jesús convida a superar una imatge 

d’un Déu a qui cal apaivagar perquè no executi càstigs o amenaces (com es pot despendre en la 
primera lectura). I convida a conèixer i viure en comunió amb aquest Déu i Pare la gran alegria 
del qual és acollir-nos com a fills. Que ens estima i confia en nosaltres, tot i ser pecadors 
cridats a convertir-nos cada dia. 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 17: MAÇANET de CABRENYS Missa a l’ermita de sant Sebastià a les 20 h. 
diumenge 18: Misses a Pont de Molins a les 9,30 h Agullana i Darnius: a l’hora habitual. 
 

L’Aplec de Sant Miquel de Fontfreda enguany el farem el dissabte 8 d’octubre 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: fam. Riuró—Tarrés.    Darnius: Llorenç Puigmal. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 75 € — BIURE 21 €  — DARNIUS 25 € — MAÇANET 60 €. — PONT DE MOLINS: 40 €. 

 

 TEMPS DE LA CREACIÓ 2022 
Cada any, de l’1 de setembre al 4 d’octubre, els cristians d’arreu del 
món estem cridats a aprofundir la nostra relació amb el Creador, amb 
tots els nostres germans i amb tota la creació. El lema d’enguany: 
“Escolta la veu de la creació” vol despertar la nostra consciència al 
clam de la Terra i al clam dels pobres. És una crida a restar atents a la 
veu de totes les criatures  que ens parlen del nostre Pare Creador. 
“Lloat sigueu, Senyor meu», cantava sant Francesc d’Assis. En aquest 
formós càntic ens recordava que la nostra casa de tots és també com una germana, amb la 
qual compartim l’existència, i com una mare bella que ens acull entre els seus braços”. (LS1) 
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 ESTIU A LA VAJOL 2022 
La petita església romànica del diminut poble de la Vajol va acollir el darrer dissabte d’agost 
una celebració digna d’un catedral del nostre país. 
La música de la família …novament instal·lada a la Vajol i uns del seus amics, ens ha 
transportat i ens ha ajudat a meditar sobre les lectures i preguntes del mossèn Pere Lluis. 
Tot seguit tot la gent del poble vam portar uns aperitius casolans, l’ambient era festiu, les 
taules feien un goig de mil colors. 
El compartir la música, l’Eucaristia, els àpats tots plegats, demostra que son capaços de molta 
humanitat malgrat les nostres diferències. 
Gràcies a tots per fer possible aquest moment tan entranyable a la Vajol. 

Anna (La Vajol) 
 

 PROPOSTA DE CATEQUESI  
Des de les parròquies volem oferir catequesi per donar a conèixer a 
Jesús als infants, a joves i adults.  
Farem una xerrada oberta a tothom, adreçada a pares i mares que 
volen que els seus fills o filles es preparin per la primera comunió 
també a joves i adults que voldrien saber alguna cosa de Jesucrist i 
que vol dir ser catòlic. 
Per això convido a una trobada per parlar-ne: 
 el dissabte 24 de setembre  

A l’església de santa Maria de Darnius a les 17,30h 
A l’església de sant Martí de Maçanet a les 19 h.  

La catequesi per conèixer Jesús demana temps i un acompanyament 
amb altres que segueixen el seu camí des de fa més temps, junts 
volem fer aquest camí, per això també hi sou convidats els qui voleu 
col·laborar. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Atent a les persones  

Jesús, 
us trobo formidable en les vostres actituds 
sempre tan sinceres í valentes, 
quan es tracta de les persones. 

Per a vós tota persona, 
sigui la que sigui i visqui el que visquí, 
té un valor immens i es mereix 
la vostra atenció i la vostra sol·licitud. 

Alguns s’escandalitzaven  
quan us veien envoltat de molts  
que eren considerats pecadors i impurs, 
persones que els “bons" havien d'evitar. 

Vós us mostreu disponible i us feu proper; 
amb molta naturalitat, els oferiu  
el vostre amor í la vostra comprensió. 

Heu vingut al món a portar la Bona Nova 
d'amor del Pare i de la salvació a tothom  
però, d'una manera especial, 
a aquell que més la necessiten. 

Doneu-me un cor obert i comprensiu 
envers els germans més necessitats 
d'amor i de veritat.   Josep Codina, publicat a: “la missa de cada dia”, setembre 2004 


