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GUIARÀ ELS NOSTRES PASSOS PER CAMINS DE PAU 

Hem tancat un any i n’hem obert un de nou. Com serà?, què n’esperes? 
Iniciem l'any sota el signe de la benedicció de Déu, que ens il·lumina amb 
la claror de la seva mirada, ens guarda i vol donar-nos la pau, un do que 
tant anhelem per al nostre món i per als nostres cors.  
Avui celebrem la festa de santa Maria, Mare de Déu. L'evangeli ens la 
presenta com a la dona de la saviesa, contemplativa, que sap acollir els 
aspectes foscos i no fàcilment intel·ligibles del seu Fill. Hem de fer com 
Maria: guardar la paraula de Déu en el cor per anar-la transformant en 
vida, en font d'alegria i d’esperança. Maria ens porta el regal més preuat 
Jesús. com Maria, tenim la missió de fer possible que tots els qui busquen 
puguin trobar Jesús, que sigui ell qui ens ensenyi el camí per viure com a 
persones pacificades i pacificadores. 
Que santa Maria, Mare de Déu i Reina de la Pau, intercedeixi per 
nosaltres i pel món sencer. 

Que tinguem un feliç any 2023, amb afecte, Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
divendres, 6: MISSES DIA DE REIS Agullana a les 11 h.; Darnius a les 12,30 h.; Maçanet 19 h. 
dissabte 7: Maçanet de Cabrenys, a les 19 h 
diumenge 8:  Agullana i Darnius a l’hora habitual. 
 

 

 A LES MISSES DE CAP D’ANY PREGUEM PER: 

AGULLANA: Mercè Planes i Manel Campà.  DARNIUS: Maria Puigmal (18 aniv.) i Enric Donat. 
 

 Ningú no es pot salvar tot sol. Recomençar des de la Covid-19 per traçar junts camins de pau. 
És el títol del missatge del papa Francesc per la 56a Jornada Mundial de la pau. Amb una cita 
de Sant Pau: «Germans, no cal que us escrivim quan i en quins moments arribarà el dia del 
Senyor: vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit» (1T 5,1-2) 

Partint d’aquesta cita el primer punt assenyala que encara que els esdeveniments de la 
nostra existència semblin tan tràgics i ens sentim empesos al túnel fosc i difícil de la 
injustícia i el patiment, estem cridats a mantenir el cor obert a l’esperança, confiant en Déu 
que es fa present, ens acompanya amb tendresa, ens sosté en la fatiga i, sobretot, orienta el 
nostre camí. 
Els punts 2 i 3 reflexiona en la situació que ha marcat aquests tres darrers anys la Covid-19, 
de com, ho recordem prou, ha desestabilitzant la nostra vida ordinària, ... generant 
desorientació i patiment, i causant la mort de tants germans i germanes nostres. Té un 
record elogiós pel món sanitari, de com es va mobilitzar per alleujar el dolor de tanta gent i 
procurar posar-hi remei. També te en compte les seqüeles de malestar generalitzat que ha 
calat en els cors de moltes persones i famílies. Fixant-se en les conseqüències en el món 

CALENDARI LITÚRGIC 2023 
Baptisme del Senyor 

8 de gener 
Dimecres de Cendra 

22 de febrer 
I Diumenge de Quaresma 

26 de febrer 
Diumenge de Rams 

2 d’abril 
Diumenge de Pasqua 

9 d’abril 
Ascensió del Senyor 

21 de maig 
Pentecosta 
28 de maig 

Corpus 
11 de  juny 

I Diumenge d’Advent 
3 de desembre 

 COL·LECTA DE NADAL PER CÀRITAS: 
AGULLANA, 105 € — BIURE 45 € —DARNIUS 85 €  

LES ESCAULES 21 € — MAÇANET de CABRENYS, 230 € + 50 € 
Moltes gràcies per la vostra generositat / solidaritat! 

mailto:perelluis.aymerich@gmail.com


laboral sobretot la dels més febles i la dels pobres. Pensem, per exemple, en els milions de 
treballadors informals d’arreu del món, als quals se’ls va deixar sense feina i sense cap 
suport durant tot el confinament. Aquest túnel fosc, diu, ha generat un sentiment de derrota 
i amargor que provoca conflictes socials, frustracions,... fent aflorar innombrables 
fragilitats. Veient el que ha succeït amb la pandèmia, torna a la cita de sant Pau per 
interpel·lar-nos: Avui estem cridats a preguntar-nos: què hem après d’aquesta situació de 
pandèmia? ... Quins senyals de vida i esperança podem aprofitar per a seguir endavant i 
intentar fer millor el nostre món? I Assenyala un repte: és urgent que cerquem i promovem 
junts els valors universals que tracen el camí d’aquesta fraternitat humana. No tot si val. 
Només la pau que neix de l’amor fratern i desinteressat pot ajudar-nos a superar les crisis 
personals, socials i mundials. En el punt 4 ens parla d’aquest altre flagell: una nova guerra, 
en part comparable a la Covid-19, però impulsada per decisions humanes reprovables. (...) 
De fet, aquesta guerra, juntament amb els altres conflictes arreu del planeta, representa 
una derrota per a la humanitat en el seu conjunt i no només per a les parts directament 
implicades. Encara que s’ha trobat una vacuna contra la Covid-19, encara no s’han trobat 
solucions adequades per a la guerra. En el punt 5 mou a l’acció: Què se’ns demana, doncs, 
que fem? (continuarà) 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 2022 Baptismes Primera Comunió Casaments Exèquies 

AGULLANA 2: 1 nen i 1 nena — — 2: 2 dones 

BIURE — — — — 

BOADELLA d’EMPORDÀ 1: 1 nen —  — 

DARNIUS 2: 1 nen i 1 nena — 1 9: 2 homes i 7 dones 
LA VAJOL 2: 1 nen i 1 nena — — 1: 1 dona 
LES ESCAULES — 1: 1 nena — — 
PONT de MOLINS 1: 1 nena — 1 2: 2 dones 

MAÇANET de CABRENYS 2: 1 nen i 1 nena 1: 1 nen — 8: 3 homes i 5 dones 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Mare de Jesús i Mare nostra 

Déu vos salve Maria, 
mare de Jesús i mare nostra, 
poso a les vostres mans 
aquest any que estic començant 
i el confio al vostre cor maternal. 

Que aquests 365 dies, 
que són un regal de Déu, 
siguin també un regal de vida i d'amor 
per a tots aquells 
amb qui conviuré i treballaré; 
que sàpiga oferir generosament 
a Déu í als altres 
tot allò que soc i tinc, perquè siguin 
uns dies amarats d'amor i de solidaritat. 

Que Jesús sigui sempre 
el meu company de ruta, 
i que l'Esperit Sant em vagi donant 
sentiments filials i fraternals. 

Vós, que sou la meva mare, ajudeu-me 
a ser fidel al Projecte de Déu 
com ho vau ser vós.  

Josep Codina, publicat a “la missa de cada dia”, gener 2005 


