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A AGULLANA  XXIX FESTA DE LA GENT GRAN, FELICITATS! 
 

Jo sóc el bon pastor 

Si bé la nostra sensibilitat actual no li, agrada gaire que siguem 
tractats de ramat, cal entendre que Jesús vol remarcar el seu 
compromís envers nosaltres, cadascú / cadascuna de nosaltres: 
conec les meves ovelles i les meves em coneixen a mi. I en fa una 
comparació de filiació: com el Pare em coneix, i jo també conec el 
Pare. Assenyala una relació que ens convida a conèixer més; 
conèixer per estimar i estimar per servir: jo dono la vida per les 

ovelles. Avui ens podem preguntar: Conec Jesús? El conec des de l’amor del qui dona la vida? 
Des d’un amor que em mou a servir? Un servei que ens fa sentir aquella fraternitat que uneix 
en allò essencial; en allò que si no anem junts no ens en sortim? 

Que tingueu una bona diada de la Mare de Déu de Montserrat! Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Teresa VILA i NOGUÉ, † 18 d’abril a l’edat de 91 anys.   Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Dolors Desplans Peitibi.  AGULLANA: Montserrat Perxès.  
DARNIUS: Palmira Gibrat; el pare Marc Ferré; Carles Perxès Llauró. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 20 € — DARNIUS: 20 € — MAÇANET: 30€ — PONT de MOLINS: 7 € 

 

 AGULLANA: XXIX FESTA DE LA GENT GRAN 
El diumenge 25 d’abril, les persones grans del poble tindran la seva festa. Per imperatius 
sanitaris serà diferent dels altres anys, però igualment organitzada amb el mateix entusiasme i 
estima que es mereixen. 
És una llàstima no poder compartir el dinar de germanor, però tothom és conscient del 
moment que passem. De ben segur que l’any vinent ho celebrarem encara amb més gran 
entusiasme. 
De bon matí, hi haurà un repic de campanes que donarà inici a la diada. A les 11.00, missa 
cantada per el Cor de Cambra Juvenil “Estem d’acords”. Durant la celebració de l’Eucaristia, 
en el moment de l’ofertori, mentre la Coral interpreta l’Ave Maria, es portaran a l’altar el pa i 
el vi, els ciris i les flors que ornamentaran la taula del Senyor. 
Tot seguit s’oferirà un concert a la mateixa església. 
A la tarda, a partir de les 15.00 h un seguit de persones voluntàries repartiran pels domicilis de 
la gent de 65 anys o més, com a regal i record, un volum del llibre AGULLANA DESAPAREGUDA” 
de l’Enric Tubert. 
Finalment, a les 17.00 h a la Sala Polivalent actuarà la NEUS MAR, una de les millors veus del 
país, acompanyada del seu quartet de músics on oferiran l’espectacle CANÇONS DE LA TERRA i 
EL MAR.           Joan Reynal. Agullana 
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 Bon pastor per a tot el món Causes compartides amb d’altres que no son del nostre ramat 

Hi ha causes mundials que no podem perdre de vista com a cristians, el papa Francesc 
n’assenyala dues: tenir cura de la casa comuna i la fraternitat universal.  
Pel que fa a la casa comuna: Els científics, ja fa 30 anys que alerten del canvi climàtic, l’acord 
de París en aquest tema diu que, en els països rics, s’han de reduir les emissions de CO2 fins al 
50% abans de l’any 2030 a fi de no arribar al “punt de no retorn”, nosaltres també hem de 
complir amb aquest objectiu. Es important exigir i denunciar aquesta situació als nostres 
governants, per també he de revisar les meves actituds personals: assumir una manera de 
viure diferent, basada en la simplicitat voluntària. Puc reduir el meu consum d’energia a la 
llar, en l’ús del vehicle privat, en viatges d’oci... evitar el malbaratament d’aigua, l’adquisició 
injustificable de productes lligats a la publicitat, al disseny i a la moda del moment. Tendir 
cap al residu zero. Prioritzar les compres en comerços de proximitat i de Km 0, etc. 
I respecte a la fraternitat, aquesta pandèmia que estem vivint d’àmbit mundial, també posa a 
prova la nostra fraternitat. Què em diuen aquestes dades aportades per Organització Mundial 
de la Salut (OMS): “els països rics han vacunat a una de cada quatre persones mentre que als 
països amb baixos ingressos, només una de cada 500 persones de mitjana ha rebut una de les 
vacunes disponibles contra la covid-19”. Per pensar-hi, oi? En diferents ocasions el papa 
Francesc ha instat a la comunitat internacional a “un compromís comú per superar els retards” 
en la distribució de la vacuna contra la covid-19, i a “promoure i accelerar la seva distribució, 
especialment en els països més pobres”. 
Com a cristians hem d’avivar l'esperança, com deia Pere Casaldàliga “Una esperança, però, 
que es posi a fer feina, que sàpiga viure el dia a dia, que miri de fer amb els altres el treball 
de la justícia i de l'alliberament”. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Et tinc confiança! Guia'm! 

Jesús, 
trobo que la paràbola del bon pastor 
és una bona maneta de fer-nos descobrir 
els teus sentiments i les teves actituds 
envers tots els homes i dones de la terra. 

Pacientment i amb amor, ens vas conduint 
per camins de vida eterna. 
Ens alimentes i ens protegeixes; 
et preocupes personalment de tots i cada u i,  
si un dia ens allunyem de la colla dels germans i de tu, 
vens a buscar-nos perquè no ens perdem. 

Ens dius que ens coneixes i estimes personalment  
i ens crides pel nostre nom. 

Si et segueixo i t'escolto en la pregària, 
també jo seré capaç de reconèixer la teva veu 
enmig dels treballs i els esforços de cada dia. 

Et vull seguir perquè confio en tu. 
No et cansis mai de mi i guia'm. 

Josep CODINA, La missa de cada dia, maig 2006 

 


