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PREGAR SEMPRE, sense perdre mai l’esperança 

Lluc ens ofereix la clau d’interpretació d’aquesta paràbola: 
pregar sempre, sense perdre mai l’esperança. La vídua, 
víctima d’una injustícia greu es manté constant a despit de la 
indiferència del jutge. Pregar implica reconèixer en Déu un 
interlocutor, algú que ens escolta i que sabem que ens pot 
fer justícia. Perquè la vida, el dia a dia, sovint es ple 
d’injustícies i sembla que s’edifiqui sobre l’absurd, la 
hipocresia i la maldat. Malgrat tot això és possible una 
actitud diferent: la confiança. El Senyor ens convida avui, 
mitjançant la paràbola, a la confiança i la perseverança que 

aconsegueix coses fins i tot aparentment impossibles.  
A la fi —ho saben els qui confien en el Senyor—, el mal serà vençut i la justícia de Déu 
s’imposarà.  
La interpel·lació final: Però quan el Fill de l’home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra? 
També ens vol esperonar a mantenir-nos ferms en l’esperança i constants en la pregària. 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 22: Maçanet de Cabrenys Missa a les 8 del vespre. 
Diumenge, 23: MISSES: Agullana a les 11 h. i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Constantino Divosi Soler (3è aniv.); Sabina Soler i Andreu Divosi. 
DARNIUS: Pere Aymerich (cap d’any); Jaume Gispert i Carme Gibrat (cap d’any). 
AGULLANA: fam. Delforn—Rosa.  

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 25 €— DARNIUS 25 € — MAÇANET 65 € i 40 €. (Sant Miquel de Fontfreda) 

Diumenge vinent, Diada del DOMUND 2022 COL·LECTA per a les MISSIONS  
 

 VOLUNTARI A LA PARRÒQUIA, conta amb mi 
Als qui participeu a la parròquia GRÀCIES. 
La parròquia és més que el lloc on ens trobem, som els qui ens hi apleguem. 
La parròquia és més que l’edifici que ens acull, volem que sigui més que un edifici significat 
del nostre poble?  
Les Parròquies et necessiten a tu. Necessiten la teva fe, la teva esperança, la teva caritat, la 
teva paciència, el teu bon humor i la teva pregària. 
Coneixem el que ofereix i el que es fa a les nostres parròquies?  
Me’n sento part? M’hi identifico?  
Puc ser-hi més, col·laborar-hi o fer-hi algun servei?  
Tu també pots participar i/o oferir-te com a voluntari en alguns dels serveis a les comunitats, 
sigui petit o més significatiu. 
Si hi voleu col·laborar digueu-ho al mossèn. 
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 Missa a Sant Miquel de Fonfreda i en honor a la Mare de Déu del Remei 
El dissabte 8 d’octubre a Maçanet de Cabrenys vàrem tenir dues celebracions religioses. Una 
a les 12.00 h. a l’ermita de Sant Miquel de Fontfreda per venerar la festivitat de Sant Miquel 
i l’altra a les 20.00 h. a l’església de Sant Sebastià dedicada a la Mare de Déu del Remei. 
El dia es va despertar amb la pluja que ara tant ens convé per omplir pantans i perquè surtin 
els desitjats bolets. Però quan diem “mai plou al gust de tothom”, en tenim un exemple: el 
Club Excursionista Maçanatenc havia organitzat la sortida a peu i en bicicleta des del poble i 
degut a la pluja es va haver de suspendre. Això va fer que ens hi congreguéssim una 
representació de feligresos més reduïda però molt ben lluïda.  
L’ermita, com cada any, molt neta i arreglada amb rams de flors naturals feia molt de goig. 
Hi vam celebrar la missa, vam meditar les pregàries i mossèn Pere Lluïs ens va explicar el 
significat de Miquel que en hebreu vol dir: Qui com Déu?. 
En acabar la litúrgia ens vam aplegar al voltant d’una taula guarnida per fer el tradicional 
pica-pica. No hi faltava de res, tota mena d’aperitius casolans, begudes i fins i tot algun 
pastís. Quin goig que feia! Vam passar un matí amb bona companyia i ens vam acomiadar 
amb “fins l’any que ve”. 
Al vespre vam celebrar-ho a l’església de Sant Sebastià, com diem els maçanatencs i 
maçanatenques, la del Carrer Llarg, on la Verge hi té un altar que va arreglar amb rams de 
flors naturals la M. Àngels Vila i que feia molt de goig. 
La Verge del Remei, és una de les més venerades doncs se li demana consell i remei en casos 
de malaltia.  
Una jornada de dissabte ben complerta i sobretot amb molt bona companyia. 

Teresa Serrat Calabuig, Maçanet de Cabrenys. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Confio en vós! 

Senyor, 
una vegada més us vull dir 
que us faig confiança en tot moment. 
Sé que no deixeu mai de pensar en mi, 
d'estimar-me i de preocupar-vos de mi. 

A l'Evangeli, 
m'heu revelat com el Pare i vós 
respecteu la meva llibertat 
i no us imposeu, 
però, alhora, 
mai no deixareu d'estimar-me 
i d'oferir-me l'ajuda del vostre Esperit. 

la vostra Paraula és font de riquesa per a mi, 
m'ensenya em corregeix i m'educa en el bé; 
m'ajuda adquirir la maduresa i el seny 
i suscita en mi el desig de ser bo. 

Que, com vós, amb les meves paraules 
i amb les meves actituds 
d'amor i de respecte, 
faci conèixer als altres 
el vostre ensenyament 
perquè sigueu per a tots 
Camí, Veritat i Vida. 

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


