
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 2n  D’ADVENT — 4 de desembre de 2022— núm. 870 

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

ÉS HORA DE CONVERSIÓ 

Isaïes en la primera lectura, posa paraules al somni de la 
humanitat reconciliada amb ella mateixa i la creació. El repte 
d’avui és tenir cura de la casa comuna i demana conversió. En les 
paraules de Joan Baptista, batega el mateix alè profètic, el 
mateix somni de Déu que desitja una humanitat nova i fa una 
crida a la conversió, ja sense tardança. L’autèntica cura de la 
nostra pròpia vida i de les nostres relacions amb la natura és 
inseparable de la fraternitat, la justícia i la fidelitat als altres. 
L’esperança cristiana no és una mirada tendre i melangiosa cap 

el futur, sinó compromís seriós i sòlid en el present. És comprometre’s aquí i ara en la 
construcció d’un món nou és hora de conversió. 

 Veniu Senyor Jesús! Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
Horari de misses: La Immaculada 
dijous, 8: a L’Estrada (Agullana) a les 10 h; Darnius a les 12,30 h. i Maçanet a les19 h. 
dissabte, 10: Maçanet de Cabrenys, a sant Sebastià, en honor a santa Llúcia. a les 19 h 
diumenge 11: Agullana i Darnius a l’hora habitual. 
 
Per voluntat del Papa Francesc, es fa una nova consulta sobre el Sínode. Per això convoquem 
a tothom de les parròquies de l'arxiprestat a una trobada matinal el dissabte dia 10 de 
desembre, de 10 a 12h, a la Immaculada de Figueres. Dirigirà la trobada Mn. Joan Amich, 
vicari episcopal i membre de la comissió diocesana del Sínode.  
Per una Església més sinodal, participem-hi! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: fam. Gibert—Colls (8 desembre)   AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà. 

 DARNIUS: Francesca Pairot, Mn Joaquim Pairot, Carles Perxes. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 60 €. — DARNIUS: 100 €.— MAÇANET: 50 €. + 60 € (St Andreu) — PONT DE MOLINS: 8 € 

 
 

 COL·LABORAR  
Col laborar a l'Església és....donar una mica del teu temps, compartir moments amb la 
comunitat... 
- M' agrada molt fer de catequista, no per donar lliçons a ningú, si no per transmetre 
coneixements i compartir experiències. Per mi és important que les nenes i nens coneguin la 
vida de Jesús, despertar la seva curiositat i que de més grans, tinguin eines per decidir en el 
seu camí de Fe i que siguin capaços de donar raó si s'escau, si se’n parla de Déu i de l' Església. 
També llegir les lectures i fer que altres persones s'impliquin a fer-ho. 
M' agrada sentir l'Església viva i activa, no adormida i fosca. Així que si voleu que la vostra 
Església brilli... Som' hi tots !!! Una abraçada.  

Maria Durbau. Parròquia Maçanet de Cabrenys. 
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 Romeria de Maçanet a La Salut 
Una de les coses que amb els anys he après és que la vida s'ha de deixar-la fluir, és a dir, que 
hem de gaudir de les coses que venen de cares i hem de fer front a les que venen maldades.  
Ho dic perquè aquesta manca d'aigua tan terrible ens ha permès repetir la romeria de Maçanet a 
La Salut. Hem pogut recuperar-la perquè el pont que dona accés al camí, segueix sense cobrir 
per les aigües. 
Així va ser que el passat dia 20 de novembre a les 7:00 del matí una quinzena de caminaires 
ens trobàvem a la seu del CEM per emprendre el camí cap a La Salut. 
Entre converses i silencis volguts vam arribar al pont on al seu recés vam esmorzar. Mentre 
esmorzàvem mirava el pont i em meravellava veure'l tan modest i elegant després d'estar sota 
les aigües del pantà des de la seva creació als volts de l'any 1969. També imaginava la vida 
d'aquelles terres - que devien haver estat molt fèrtils - que també van quedar cobertes per les 
aigües. 
Aquests pensaments van quedar estancats com ho estava la poca aigua que hi havia sota el 
pont, calia continuar el camí cap a La Salut. Vam decidir passar per Santa Magdalena. Vam 
enfilar el corriol entre abundant vegetació i plantes florides fora de temps tot gaudint d'unes 
fantàstiques vistes. Des de dalt estant es veia el pantà sota les muntanyes de la llunyania. Vam 
deixar enrere la baixada pedregosa per trepitjar la terra d'argila i així, com qui no vol la cosa, 
vam arribar a La Salut. Uns van fer el vermut tot esperant l'hora de dinar i d'altres es van afegir a 
la missa que va acabar amb un animat concert de gospel. 
En acabat tots plegats, caminaires i no caminaires, vam gaudir d'un bon dinar aprofitant l'ocasió 
per conèixer-nos una mica més i parlar de la vida quotidiana. No podia faltar la música que va 
animar a ballar a alguns delerosos ballaires mentre des del CEM tornaven a emplaçar-nos a una 
nova trobada, aquesta vegada a Sant Andreu de l'Oliveda, el dia 26 de novembre. 
Hauria de fer més fred, hauria de ploure i ho celebraríem de debò. Però mentre esperem, 
celebrem que podem trobar-nos i compartir moments i espais entranyables que formen part de 
la nostra tradició, del nostre patrimoni i que cal salvaguardar com el tresor valuós que és. 

Llum Salvo (Maçanet de Cabrenys) 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Treballem i esperem sense defallir 

Senyor, que lluny estem d’un món 
en què el llop convisqui amb l’anyell 
i el vedell pasturi amb el lleó. 
Hi ha molta violència al món, 
fins i tot dins les famílies. 
Però no ens desanimem: 
treballem i esperem sense defallir, 
confiem i ens esforcem per convertir-nos 
i perquè el món s’amari del foc 
del teu Esperit de pau i de justícia. 
Que les comunitats i les famílies cristianes 
siguin profecia d’aquest món nou, 
que sapiguem acceptar-nos els uns als altres 
tal com el Crist ens ha acceptat, 
i que això sigui una lloança a Déu 
i un testimoni per a la humanitat. 
Que aprenguem a mirar-nos amb els teus ulls,  
plens d’amor fidel i entranyable, 
que dediquem més energies a perdonar  
i a encoratjar que a criticar, reprendre i exigir. 
Que trobem sempre en Tu, pau, consol i esperança. 

Jordi Vila i Borràs, publicat a: “la missa de cada dia”, desembre 2016 


