
F U L L P A R R O Q U I A L 
PARRÒQUIES D´AGULLANA, BIURE,  

BOADELLA D’EMPORDÀ, DARNIUS,  
LES ESCAULES, MAÇANET DE CABRENYS,  
PONT DE MOLINS I LA VAJOL 
DIUMENGE 33 DE DURANT L’ANY — 13 de novembre de 2022— núm. 867 

 972 53 55 13 o al 628 072 095. e-mail: perelluis.aymerich@gmail.com  
 

Bona Festa Major a Les Escaules i Maçanet de Cabrenys 

DONAR TESTIMONI EN TEMPS DE DIFICULTATS 

A les acaballes de l’any litúrgic l’evangeli ens recorda una escena 
davant el temple de Jerusalem: uns se’n meravellen del seu 
esplendor i Jesús ens parla de la seva destrucció. Més d’un 
deixeble es devia esverar quan el Mestre els deia que havien de 
aprendre a viure sense el temple que era pels jueus el lloc 
privilegiat de trobada personal i comunitària amb Déu. Jesús fa 
una catequesi per a viure la fe en situació de dificultat. 
Segurament hem sentit la frase: no estem en una època de canvis, 
sinó en un canvi d'època. Ens trobem davant d'un canvi radical en 
el qual s'hi inclouen tots els altres canvis que s'estan produint. 
Però si no es té aquesta mirada global, la fragmentació encara pot 
desesperar i angoixar més. Jesús recomana, en primer lloc, una 

actitud de lucidesa, discerniment i pau interior, pròpia de les persones que han après que la 
seva fe no es recolza en construccions humanes, sinó en la persona de Jesús. 
Avui als qui escoltem la Paraula se’ns recorda que La trobada amb Déu es produeix en la vida, 
que és el temps d’acollir la salvació, que se’ns dóna avui. És el temps de confiar que Jesús que 
no abandona mai al deixeble que està en camí. És el temps “de donar testimoni”. 

Bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
dissabte, 19: Festa Sant Briç a Tapis MISSA a les 11 h. Maçanet MISSA a les 19 h. 
diumenge, 20: MISSA de Festa Major Boadella d’Empordà a les 9,30 h. i a La Vajol a les 11 

Agullana CELEBRACIÓ DOMINICAL i Darnius MISSA a l’hora habitual 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
DARNIUS: Dolors Perxes (cap d’any);  Joan Peitibi i Montserrat Oliveras. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA DIADA DE GERMANOR pel FONS COMÚ DIOCESÀ: 
MAÇANET: 185 €. — AGULLANA: 45 €. — DARNIUS: 30 €.— BIURE: 29 €. 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
 

 VOLS PARTICIPAR GRUP DE FE PER ADULTS  
Des de les nostres parròquies començarem un GRUP DE FE PER ADULTS obert a qui vol 
compartir i aprofundir la fe, seran trobades mensuals, amb la possibilitat de preparar-se per 
rebre el sagrament de la Confirmació. Comencem el dissabte vinent 19 de novembre, a 
l’església de sant Martí a Maçanet de Cabrenys, a les 17,30h. 
Si teniu interès en aquest tema digueu-ho. (+ informació  628 072 095) 
 

 CONTEM AMB TU PER FER PARRÒQUIA  

Moltes gràcies als qui hi col·laboreu perquè junts fem la parròquia. Gràcies perquè molts ho 
feu. He demanat el testimoni dels qui vulguin, perquè altres s’hi animin. Si vols col·laborar 
digue-ho perquè amb tu podrem fer més. 
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 Com col·laborar per ajudar a la parròquia? 

A la parròquia com en molts altres llocs fa falta la col·laboració de la gent, en aquest cas dels 
fidels que en formen part. Una forma de col·laborar-hi és ajudant en el possible en els actes 
religiosos que si celebren: llegint les lectures o les pregàries, amb la música i els cants; 
arreglant l’església i ajudant en el que faci falta. Col·laborar ajuda a sentir-te més integrat a 
la parròquia i amb tots els fidels que en formem part com a cristians. 

Una col·laboradora de santa Maria d’Agullana. 

 

Sóc una persona creient. La meva educació des de la infància va incloure la fe amb el 
catolicisme i des de llavors l’església de Sta. Maria de Darnius ha estat present en la meva 
vida. Hi vaig rebre el baptisme, la comunió, i la confirmació, i sóc fidel a missa de diumenge 
des de llavors sempre que puc. Vaig aprendre el catecisme amb mossèn Anton Riera, i fins a 
dia d’avui i desinteressadament, he procurat col·laborar en algunes tasques de la parròquia. 
Vaig començar llegint les lectures, ajudant en l’ornamentació floral, vaig formar part durant 
alguns anys de la coral i també ajudant a la recaptació d’aliments per a Càritas, encara avui. 
Actualment, continuo llegint les lectures, faig l’acompanyament de cant durant la missa i em 
faig càrrec de la recollida setmanal de la bacina i el seu ingrés. També distribueixo el full 
parroquial a aquelles persones que, per algun motiu, estan impedides d’assistir a missa. La 
raó de la meva ajuda voluntària és l’estima personal que sento envers l’església i el nostre 
poble. 
Per altra banda, la manca de voluntariat i de persones que vulguin desenvolupar aquestes 
tasques cada vegada és més gran i n’és preocupant el relleu. 
Personalment, mentre pugui, jo ho continuaré fent. 

Una col·laboradora de la Parròquia de Darnius 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Que no perdi mai la confiança 

Senyor, 
el que em dieu a l’Evangeli 
m'ajuda a ser realista i fort. 

La vida a la terra no sempre és fàcil; 
Està marcada per tota mena de decepcions; 
trobaré oposició í hauré de lluitar; 
em serà difícil de saber on és la veritat 
tindré por i, potser, perdré la confiança. 

Que enmig de totes les dificultats 
us senti present en mi i en el món 
i que estiguí fermament convençut 
que el cel i la terra passaran, 
però que les vostres paraules 
no passaran mai. 

Mantenint-me fidel i seguint-vos 
arribaré a la plenitud de la vida 
amb vós i amb els germans 
a la Casa del Pare. 

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


