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LA TROBADA DE JESÚS AMB ZAQUEU 

A Jericó, camí cap a Jerusalem, Lluc ens presenta avui la 
trobada de Jesús amb Zaqueu. És la narració d'un desig de 
trobada que acaba en conversió. Zaqueu surt a l'encontre de 
Jesús. És bo que sapiguem alimentar dins nostre el desig de 
conèixer Jesús com Zaqueu. Jesús que passa, el mira i el crida.  
Jesús ens convida a trobar-lo a casa nostra, en la nostra 
interioritat personal, on el seu amor pot transformar el nostre 
cor i fer que ens penedim dels errors que hem comès i omplir-
nos d’alegria. Zaqueu pren consciència dels errors i decideix 

esmenar-los. Jesús no deixa mai ningú per impossible! Mai! Ningú! 
També avui Jesús passa per les nostres vides, On ens dur el nostre desig de trobar-lo? Sabrem 
acollir-lo amb alegria a casa? Amb una alegria que transformi el nostre cor? 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Josep TRILLA ARMADÀ, a l’edat de 86 anys, † Maçanet, 27 d’octubre. Descansi en pau! 
 

 HORARI DE MISSES  

A partir del 1 de novembre a Maçanet la missa serà a les 7 del vespre. 

Tots Sants, dimarts 1 novembre: 
AGULLANA a les 11. DARNIUS a 2/4 d’1. MAÇANET de CABRENYS a les 7 del vespre. 

dissabte, 5: Maçanet de Cabrenys Missa a les 7 del vespre. 
diumenge 6: Biure a 2/4 de 10. Agullana a les 11 h. DARNIUS a 2/4 d’1. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Francesc Vila Palomé (8è aniv.). 
AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà.  DARNIUS: Pere Bos (2n aniv.). 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ AL DOMUND: 
AGULLANA 55 €— DARNIUS 45 € — MAÇANET 265 €.  

Diumenge vinent, COL·LECTA per el sosteniment de l’Església GERMANOR 
 

 “Amb tu som una gran família” Diumenge vinent, Diada de GERMANOR  
La Campanya de GERMANOR ens recorda que del sentit de família cristiana se’n deriva el 
compromís de la comunió de béns. I, per això, tots els batejats som cridats a aportar el 
nostre granet de sorra en el sosteniment de l’Església i les seves activitats apostòliques. 
Cada vegada és més necessari que els cristians ens adonem que l'economia de l'Església és 
cosa de tots. Col·laborar-hi és un signe clau de la nostra pertinença. 
Una manera de col·laborar en els sosteniment de les despeses de la parròquia és una quota 
fixa de cooperació, podeu demanar informació sobre el tema, es pot fer una subscripció amb 
caràcter fix i/o una aportació com a donatiu. 
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 Trobada de catequesi familiar 
Enguany hi ha un petit grup de nens i nenes que fan catequesi: 5 han començat, un fa 
seguiment. Dissabte passat, 22 d'octubre, vam reprendre les trobades de catequesi familiar. 
Ho vam fer a Maçanet a la tarda. 5 participen de la catequesi de Maçanet i 1 a Agullana. 
(encara s’hi poden afegir més). Vam començar la trobada tots junts a l’església amb un 
moment de silenci i tot seguit vam fer dos grups un amb els infants i catequistes i l’altre pares 
i mares amb el mossèn parlant de la catequesi: “ajudar a créixer una llavor”.  
També vam parlar de fer un grup d’adults amb la possibilitat de preparar per rebre el 
sagrament de l confirmació. La nostra diòcesis ofereix anualment la possibilitat de celebrar 
aquest sagrament a la Catedral, a l’entorn de la diada de la Pentecosta, i de completar així la 
vostra Iniciació cristiana. Si teniu interès en aquest tema digue-ho. 
 

 TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS 
Dimarts, 1 de novembre, tenim la festa de Tots Sants: la celebració de tots aquells i aquelles 
que han viscut la fe cristiana al llarg de la història que gaudeixen de la plenitud de la vida amb 
Déu el Pare per Jesús ressuscitat; tant els que són al santoral i els que no hi són, multitud 
d’homes i dones anònims, de tota condició i de totes les èpoques, que esdevenen per a 
nosaltres models i intercessors. I l’endemà, amb la commemoració dels fidels difunts l’Església 
ens invita a fer-ne memòria i pregar per ells, per tots els fidels difunts, tant els més propers 
com els llunyans i desconeguts, i afirmem la nostra fe en la resurrecció i la vida eterna que 
tenim en Jesucrist. 
Dues celebracions que van juntes, perquè es complementen: la celebració del que creiem i 
l’esperança de poder assolir la vida en plenitud. Amb la perspectiva creient d’un horitzó, 
amarat de l’amor de Déu que en Jesucrist ha mostrat com ens estima: en aquesta vida i en la 
vida per sempre. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Veniu a casa meva!! 

Senyor, 
com Zaqueu, hi ha moltes coses en mi 
que no em deixen estar satisfet 
de la meva vida ni del meu treball, 
i moltes actituds que he de clarificar. 
Potser triomfo materialment i socialment, 
però el meu interior està inquiet i buit. 

Veniu a casa meva; 
us hi convido sincerament! 
Que la vostra mirada i les vostres paraules 
em penetrin en el cor i el purifiquin; 
que il·luminin la meva ment, 
perquè sàpiga descobrir 
el que em falta i el que haig de canviar 
en el meu comportament. 

Que, escoltant-vos, 
comprengui i acceptí 
que només podré trobar la pau 
i ser humanament eficaç, si sóc just 
i tinc unes actituds constants i sinceres 
de solidaritat i de servei envers els altres. 

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


