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ALEGRA’T, EL SENYOR ÉS A PROP  

Sovint davant la proposta de Jesucrist ens fem preguntes 
semblants a les de Joan Baptista des de la presó. Malgrat tot 
Joan anhelava de cor la vinguda del Messies. Jesús convida a 
reflexionar sobre el que fa, a prendre una decisió, mostra que 
la seva prioritat comença per qui passa fam i set, pel qui està 
malalt, a la presó, pel qui va nu, pel qui és foraster, pel qui 
plora o és perseguit. Si l'acceptem així, amb senzillesa, rebrem 
la seva benaurança de l'Advent.  
Visquem, doncs, la jornada d'avui en clau de joia per un Déu 
que s'apropa a les nostres vides. 

Visquem contens! Amb afecte Mn. Pere-Lluís 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET DE CABRENYS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Maria CARRERA COSTA, † 6 de desembre, a l’edat de 90 anys 
Descansi en pau! 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 17: a l’església de sant Martí Maçanet de Cabrenys TROBADA CATEQUESI FAMILIAR  
GRUP DE FE D’ADULTS a les 17,30; MISSA a les 7 del vespre. 
diumenge 18. Misses a: Pont de Molins a les 9,30 Agullana 11h i Darnius 12,30 h. 
Pessebre a Agullana: L'Artur Genís ja té a punt el pessebre de cada any. Si el voleu veure, 
poseu-vos en contacte amb ell. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: fam. Vicens—Amiel   AGULLANA: Rogativa per la pluja. 
DARNIUS: Assumpció Sala Brugués . 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 22 €. — BIURE: 32 € — DARNIUS: 30 €.— MAÇANET: 60 €  

 

 Grup de Fe per Adults 
El passat dia 19 de Novembre vàrem tenir la primera trobada del Grup de Fe per Adults. 
8 persones, amb Mn. Pere Lluis ens vam conèixer i compartir durant un hora i mitja una 
experiència de pregària. 
La música de fons al principi ens va ajudar a centrar-nos i sentir-nos, desprès amb un cant ens 
obrirem a la presencia de l’Esperit, per a continuació escoltar un fragment de la Paraula de 
Déu i reflexionar en el com ens interpel.la. 
La trobada va ser molt be valorada per els assistents, compartint experiències i reflexions, 
alhora que ens coneixíem. 
Tenim la voluntat de fer aquestes trobades amb una periodicitat mensual i us animem a afegir-
vos. 
Ens trobem el proper dissabte 17 de desembre!   

Albert. Parròquia Maçanet de Cabrenys. 
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 Festa de sant Briç de Tapis 
Amb un dia assolellat i fresquet. El 19 de novembre celebrem la festa de Sant Briç, a la petita 
església de Tapis: neta, amb els rams de flors fresques... s’hi respira pau i tranquil·litat. 
_ Tot és a punt per començar la celebració, s’encén el Ciri de l'altar i afegim la flama d'una 
espelma en record de la Rosita. 
_ Amb la cançó FENT CAMÍ comencem l'Eucaristia, amb diferents veus llegint les lectures, les 
pregàries, també amb la participació de l'Elsa, l'Àlex i el Leo que fan primer any de catequesi 
de Comunió. 
_ Potser no som gaires però ha estat sentida, ha emocionat i el Mn molt encertat amb les 
reflexions que ha fet. 
Acabem amb el VIROLAI. La música a càrrec de la nostra DIJEI particular. 
Marxem cap a casa amb un sentiment d’haver fet una bona feina tots plegats. També amb el 
cor ple de joia i amb una alegria afegida, compartir la celebració de 45 anys de matrimoni de 
la Cati i en Toni de Can Mach. Per molts anys!!! I moltes gràcies a tothom, des de qui ha posat 
a punt l'església, neta i florida fins a totes i tots que ens han acompanyat.!!! També al Mn (Que 
no me’l descuidi, ja ja). Gràcies. Una abraçada. 

Maria Durbau, Tapis 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Quina alegria saber que t'apropes, Senyor. 
Volem preparar-nos per acollir-te en les nostres vides, 
i en fer-ho, respondre a la teva crida 
de viure estimant i acollint els altres. 

Quina alegria sentir-te entre nosaltres 
amb gust de pa, company de camí, 

i recordant-nos que el que queda 
és el que donem amb generositat 
en el nostre caminar per la vida. 

Quina alegria conèixer el teu amor 
i la teva bondat infinita, 

que desperta en nosaltres la urgència 

de ser més al teu estil, 
i viure amb les mans obertes. 

Quina alegria aprendre a viure la vida 
més des de la teva mirada, 
sentir-nos habitats i descobrir 
que el millor de les nostres vides ens ha estat regalat; 

perquè és gràcia i regal teu  
el do de la vida i també el teu perdó incondicional. 

Quina alegria tenir la certesa 
que ets Déu amb nosaltres 
i que mai no ens abandones. 

Gràcies perquè res, ni ningú, 
ens podrà separar de tu. 
i això ens vesteix de la força 
i l’esperança certa de saber que sempre vens, 
que restes sempre a prop. 

Que aprenguem, Senyor, 
a viure una alegria més fonda, 
que roman dins el nostre cor, 
amb la certesa que som els teus fills. 

Mercè Casamor, publicat a: “la missa de cada dia”, desembre 2022 


