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UNA PERSONA AGRAÏDA GLORIFICA DÉU 

L’episodi dels deu leprosos té lloc de camí entre Samaria i 
Galilea. Presentar-se als sacerdots, un cop curats, per 
obtenir el certificat, ho prescrivia la llei. La fe els havia 
salvat. A corre-cuita, van a trobar els sacerdots. Un d'ells, 
però, es recorda de Jesús i torna enrere. 
La fe d'acció de gràcies és la més perfecta, perquè dóna 
glòria a Déu i proclama la seva bondat. Seguir Jesús només 
perquè creiem que pot curar-nos és una fe interessada, 
però, ¡beneïda sigui si la necessitat ens fa posar en camí, 

tot refiant-nos d'Ell! Ara bé, cal que la fe arreli al nostre cor i es torni fe agraïda, lloadora i 
plena d'amor. 
La veritable salvació està en l’actitud del cor, i l’agraïment sincer és una expressió de qui som 
i com ens relacionem amb els altres i el nostre entorn. Que en les moltes sanacions que Déu 
ens regala, no hagi de preguntar on som nosaltres perquè no hem tornat per agrair-li tanta 
bondat regalada. 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 15: Maçanet de Cabrenys Missa a les 8 del vespre. 
Diumenge, 16: MISSES: Pont de Molins a les 9,30 h., Agullana a les 11 h. i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Matilde Martí; família de Joan. DARNIUS: fam. Gorgot—Lázaro 
AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà; Dolors Roura Roura.  

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 30 € — BIURE 20 €. — DARNIUS 35 € — MAÇANET 40 €. 

 

 ROMERIA A LA SALUD DE TERRADES 2022 
Parlar de la Romeria a la Salud de Terrades, és parlar de germanor. 
Un anys més Agullana i Darnius ens hem unit per pujar al Santuari tots plegats il·lusionats pel 
retrobament.  
Salutacions, abraçades i rialles donava fe de passar un dia d'allò més agradable.  
Reunits davant l'altar de la Verge, vam escoltar la paraula de Mossèn Josep que ens va 
deleitar amb un sermó que va arribar al cor de tothom.  
Parlar de fe d'una manera entenedora, de fer sense por un pas més davant dels nostres 
dubtes, tot plegat va ser molt enriquidor.  
L'ofrena d'una bonica planta durant la missa, va ser la nostra manera de donar gràcies a la 
Verge de poder tornar-hi ser.  
Tot seguit no podia faltar un bon àpat de germanor, la tradicional fotografia del grup i la 
promesa de tornar-hi uns anys més si Deu vol  

Mercè Gibrat de Darnius. 
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 MOSSÈN FLORENTÍ 
Abans que el papa Francesc ho digués als pastors, Mn. Florentí ja feia “olor d’ovella”. Barrejat 
enmig del poble de Bàscara, i altres parròquies veïnes, aquest mossèn, sense necessitat de 
gaires teories ni proclames, amb tota la seva senzillesa de vida i de tracte, ha estat un rector 
amic de tothom, tant dels que anaven a missa com dels que no. Així ho han reconegut els 
pobles que l’han tingut 25 anys de rector, en l’acte de comiat i homenatge que li han dedicat 
el dia 18 de setembre a Bàscara. Un reconeixement, que segons Mn. Florentí, era 
“immerescut, perquè tot el mèrit és de la gent, de la gent! –repetia”. Té una humilitat que el 
fa fugir de les lloances com la llebre fuig dels caçadors. 
Els pobles s’hi han bolcat, tant els feligresos com les entitats i associacions en les quals ell 
participava activament, com la Llar del Pensionista, el Pessebre, els caçadors, el club de 
futbol local... Quan en les reunions de capellans discutíem que si el Barça, que si l’Espanyol, 
ell exclamava: “Jo soc del Bàscara!”. 
Home de Déu i home del poble, moltes tardes anava a jugar al dòmino amb els avis, i anava a 
dinar cada dia al bar-restaurant de Ca la Cati, i allà es feia amb tothom de manera natural. El 
dia de l’homenatge es va emocionar quan, després del dinar se li va apropar des del bar un 
home molt allunyat de l’Església, amb una cervesa a la mà, i es van acomiadar amb una forta 
encaixada. I és que durant aquests anys tothom havia pogut comprovar la bondat d’un home 
digne de ser honorat, que ha estat com una paràbola viva de la proximitat i la gratuïtat de 
Déu. Per alguna cosa Jesús parlava amb paràboles, properes a la gent. 
Mn. Florentí estimava la vida, passejava sovint per la riba del riu Fluvià amb la seva gosseta 
Tula, que va morir fa pocs anys, i li feia molta companyia. Els veïns de la rectoria, però, 
sempre estaven pendents del mossèn. Cada estiu se n’anava tot sol conduint el seu cotxet cap 
a la seva Zamora natal, contra el parer de tothom. I ell somreia. 
Se’ns acaba la mena de mossens tan encarnats als pobles, perquè ara els rectors tenen moltes 
parròquies a atendre. Però tindrem referents com Mn. Florentí que, sense cap ostentació, ens 
assenyalen el camí. Als seus 91 anys ara està ben cuidat a la residència de capellans “Bisbe 
Sivilla” de Girona; però el seu cor bategarà sempre per Bàscara. 

Mn. Miquel-Àngel Ferrés; CAMINS D’EVANGELI. 2 octubre 2022 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Sóc conscient del que he rebut  

Senyor, 
les reaccions dels deu leprosos guarits 
em convida a examinar les meves actituds 
envers Déu i envers els altres. 

Quan examino les meves reaccions, 
constato que, quan necessito una cosa, 
em faig molt proper a les persones 
que em sembla que em poden ajudar. 

Però, quan ja he solucionat el problema, 
fàcilment m’oblido d'agrair sincerament 
els favors i l'ajuda que he rebut; 
sovint, inconscientment, m'allunyo d' elles. 

L'agraïment és una actitud molt humana 
que fa créixer l'amor i la confiança 
tant en el qui es manifesta agraït 
com en el qui rep proves d'agraïment. 

Ajudeu-me a ser sempre agraït amb vós 
i, també, amb les persones, 
sobretot amb les que convisc i treballo. 

Josep Codina i Farrés, publicat a: “la missa de cada dia”, octubre 2004 


