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EL NOSTRE DÉU ÉS DÉU DE VIUS I NO DE MORTS 

Cada diumenge celebrem i proclamem la fe en la resurrecció i 
en la plenitud de la vida en Déu. Novembre comença amb 
Tots sants i la Commemoració dels fidels difunts que ens 
recorden la dimensió finita de la nostra vida i l’esperança dels 
cristians en la resurrecció. L’evangeli d’avui, uns que neguen 
la resurrecció dels morts interpel·len Jesús i això li dóna peu 
a parlar del tema. Parla de la resurrecció distingint entre "el 
món present" i "el món que vindrà", per indicar que no es 
tracta d'una continuïtat de la vida actual en un temps sense 

límit com ho plantejaven els saduceus. Jesús convida a creure en la resurrecció, ens parla d'un 
Déu que és Vida i regala vida. Per la resurrecció, ens diu Jesús, serem plenament fills de Déu. 
Així doncs, no oblidem el més important: viure ara i aquí la fraternitat, perquè el nostre Déu és 
Déu de vius i no de morts, perquè la vida és aquest present que tenim ara a les nostres mans. 
La vida futura serà, novetat total, el fruit esperat d’una vida ben viscuda ara. 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
diumenge 13:  

MISSA de Festa Major a Les Escaules a les 9,30 h. i a Maçanet a les 11 h.,  
Agullana CELEBRACIÓ DOMINICAL i Darnius MISSA a l’hora habitual  

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: fam. Giménez—Costa.  BIURE: Joaquim Suñer. 
AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà.  DARNIUS: fam. Felipe—Gaspar. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA: 
diumenge: AGULLANA: 65 €. €. —  DARNIUS: 35 €. —  MAÇANET: 60 € 

Tots Sants: AGULLANA: 25 €. — DARNIUS: 45 €.  
 

 Diada de GERMANOR “Gràcies per tant” 

En primer lloc un agraïment perquè junts fem la parròquia. Especialment gràcies als qui hi 
col·laboreu de manera més activa. Enguany el lema de GERMANOR és gràcies per tant, 
segurament cadascú de nosaltres tenim algun motiu per dir gràcies. 

La vida de les Parròquies té raó de ser pel seu servei a la fe i, per tant, tothom té dret a ser-hi 
atès i acollit. L'ànima de les Parròquies sempre han estat els VOLUNTARIS, les persones amb 
esperit de col·laboració, que es disposen a servir la comunitat i a fer possible la vida de les 
comunitats parroquials en algun dels serveis. 

Ara bé, l'Església viu i actua en el món i és evident que, com qualsevol família o entitat 
humana, genera unes despeses per realitza uns serveis, despeses que s'han de cobrir d'alguna 
manera. Des dels temps dels primers cristians, els participants a l'Eucaristia han fet la seva 
ofrena, ja fos en espècie o en metàl·lic, per al manteniment de la comunitat, per als serveis i 
per als necessitats. La participació responsable en la col·lecta de cada diumenge és un gest de 
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maduresa i de corresponsabilitat cristiana al manteniment dels serveis pastorals i a la 
conservació de les esglésies i dels locals. 

La diada de GERMANOR ens recorda el sentit de família cristiana i el compromís de 
col·laborar aportant el nostre granet de sorra en el sosteniment de l’Església i les seves 
activitats apostòliques. És urgent 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. Junts som una gran 
família: Gràcies. Amb tu seguim endavant! 

 

 GRUP D’ADULTS PER COMPARTIR I APROFUNDIR EN LA FE 
Si no has rebut el sagrament de la Confirmació i desitges rebre’l, tens l’oportunitat. 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. 
Des de les nostres parròquies començarem un grup d’adults obert a qui vol compartir i 
aprofundir la fe, seran trobades mensuals a partir d’aquest novembre, amb la possibilitat de 
preparar-se per rebre el sagrament de la Confirmació. Durant el mes de gener caldrà omplir 
una fitxa d’inscripció per als confirmands que hauran d’adjuntar-hi una certificació de 
baptisme. La celebració de la Confirmació, pels qui s’hi hagin preparat serà el diumenge 28 de 
maig 2023, solemnitat de la Pentecosta, a les sis de la tarda, a la Catedral de Girona. El 
diumenge anterior se celebrarà un recés al Monestir de Solius, el programa del qual serà enviat 
als inscrits.  
Si teniu interès en aquest tema digueu-ho. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Conec molt Poca cosa 

Senyor, 
quan em parleu de la vida dels ressuscitats, 
em voleu fer comprendre 
que serà una realitat molt superior 
i diferent del que visc actualment. 

Ara vaig aprenent a estimar 
segons els meus criteris 
i a partir de les meves necessitats vitals. 

Vós, en canvi, m'oferiu 
una plenitud de vida i d'amor 
allà on la mesura i el criteri  
seran el que Vós, el Pare i l'Esperit 
viviu en la Trinitat ien la comunió total. 

Ho puc entreveure una mica perquè, 
quan visc un gran amor 
i estic totalment enamorat, 
m'adono que en l'amor no hi ha límits 
i que la felicitat pot ser tan gran 
que va més enllà dels esquemes que tinc ara. 

Em fio de Vós i us demano 
que m'ajudeu a començar a viure des d'ara 
la capacitat infinita de vida i d'amor 
que hi ha en mi i que em fa semblant a vós. 

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


