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Bona Festa Major a La Vajol i Boadella d’Empordà 

VINGUI A NOSALTRES EL TEU REGNE, SENYOR! 

Acabem l’any litúrgic amb la festa de Crist Rei de l’univers. L’evangelista 
Lluc, que hem seguit durant tot aquest any, ens descriu Crist com a rei en la 
creu amb el títol de "rei dels jueus" en tres llengües està significant la 
universalitat de l'esdeveniment. 
Jesús regna des de la creu, ni des del poder ni des de l'engany, sinó des de 
baix, des del lloc dels criminalitzats pels poderosos. Sant Joan Crisòstom 

deia: “El lladre veié Jesús en la creu, però l’adorà com si estigues a la glòria; el veié 
crucificat, però el suplicà com si s’assegués en el tron; el veié condemnat, però li demanà la 
gràcia que es demana a un rei.”  Contemplar-lo com a Rei a la creu ens porta adherir-nos a les 
causes dels qui estan a les perifèries i a lluitar contra tota mena de injustícia, també la que es 
camufla en nosaltres mateixos.  
Si ens hi adherim també ens diu: Coratge! Avui seràs amb mi en el paradís. 

Bona setmana! Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
dissabte, 26: Aplec de Sant Andreu d’Oliveda a les 12 h. Maçanet a les 19 h. 
diumenge, 27: Primer diumenge d’Advent, Pont de Molins a les 9,30 h, Agullana a les 11 h 

i Darnius FESTA HOMENATGE DE LA GENT GRAN a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Francica Pagés; Joan. 
DARNIUS: Paquita Llauró Ferrusola (15è aniv.) i Pau Pairot Ayats. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA: 
DARNIUS: 20 €. — Les ESCAULES: 22 €. — MAÇANET: 95 € 

 

 COL·LABORA, AMB TU FEM PARRÒQUIA 
Seguim amb uns escrits de col·laboradors, ho sabeu prou, junts fem la parròquia. Gràcies 
perquè molts ho feu. Si teniu disponibilitat podeu col·laborar, sempre hi ha alguna cosa a fer, i 
amb tu podrem fer més. 

 La meva parròquia un lloc molt especial 
Porto ja uns anys tenint cura de la parròquia de Boadella. Preparar quan hi ha una missa, 
netejar el temple, canviar les robes litúrgiques de l’altar, ensenyar l’església quan algun 
visitant ho demana... Ho faig molt a gust doncs soc creient perquè he crescut amb la religió 
catòlica i dels 7 als 14 anys vaig ser escolar i després sacrista fins ara. A la nostra parròquia no 
hi ha missa cada diumenge només per les festes del poble i algun altre diumenge senyalat. 
Quan hi ha missa no som gaires però preguem per tots i pels que ja no hi son i en el seu dia 
s’estimaren aquesta parròquia. Aquí els meus avantpassats hi han celebrat casaments, batejos, 
primeres comunions i enterraments. Al costat del temple a la placeta molts hi son 
enterrats...Tot això fa que la meva parròquia sigui un lloc molt especial no només perquè m’hi 
retrobo amb Deu sinó també amb la meva historia i amb el que soc. 

David, col·laborador de santa Cecília de Boadella d’Empordà 
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 Una mà estesa als qui passen necessitat  

Com bé sabeu el CDA (Centre de Distribució d’Aliments), és un dels serveis que Càrites ofereix 
per tal d’ajudar a la població més vulnerable. En altres ocasions us en he parlat. De fet i per 
ser breu, és tracta d’un petit supermercat que ofereix els aliments més bàsics a les famílies i 
persones que ho necessiten. És necessari que aquesta gent hagin passat pels Serveis Socials on 
són avaluats i on se’ls dona una puntuació per poder optar a l’ajuda. 

Hi ha persones que des del poble de Darnius col·laboren durant tot l’any amb l’entitat 
recollint aliments en les botigues de la vila. Tanmateix, us demanem la vostra col·laboració, ja 
sigui formant part del voluntariat o bé ajudant en el Gran Recapte (divendres 25 i dissabte 26 
de novembre), totes les mans són benvingudes. 

Ja ho he dit altres cops, col·laborar amb Càrites és bo per l’entitat, es bo per nosaltres ja que 
fem una feina útil i ens reporta beneficis, allí hi trobareu gent molt arriada amb qui es pot fer 
molt bona amistat.   Us animo a fer un tastet!. 

Tere, col·laboradora de Darnius a Càritas 

 Què es la Parròquia per nosaltres? 
Un lloc a on anem a celebrar els Sagraments I a pregar? Si sense dubte, però també es 
comunitat. I en una comunitat la gent s’ajuda i col·labora. Es amb aquest esperit que ens 
posem al servei de la Parròquia 
En el nostre cas col·laborant en les lectures i molt o ocasionalment en la celebració de la 
Paraula. I poc a poc ens hem anat engrescant amb els cants. Però es poden fer tantes coses! 
Us proposo deixar de costat la vergonya o la timidesa i donar un pas al front oferint tant la 
vostra disponibilitat, com també les vostres iniciatives. Les nostres parròquies s’ho mereixen! 

Albert i Lydia col·laboradors a Maçanet de Cabrenys 

 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Recordat de nosaltres, Senyor! 

Senyor, Jesús, 
tu que ets la Paraula de Déu, 
tu que ets la Font de la vida, 
ens estàs “parlant” amb la teva mort 
més encara que amb la teva vida. 

Quan parles ens dius ben clar 
quina mena de rei ets tu, 
i quina estranya missió és la teva: 
aquesta que t'ha portat fins a la creu 

Ens tornes a dir que si ets rei 
no és per a salvar-te tu mateix, 
sinó per salvar els pobres i els malalts 
per salvar aquells que viuen aclaparats 
per una vida que se'ls ha travessat. 

Recorda't de nosaltres, Senyor 
perquè som d'aquells 
que tu vas venir a buscar i a salvar. 

I fes que nosaltres no oblidem 
quina mena de regne ens ofereixes: 
perquè el regne que nosaltres somiem 
podria no ser el que tu anunciaves, 
i et va portar fins a la mort de la creu... 

Pere Codina Mas, publicat a: “la missa de cada dia”, novembre 2007 


