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FETS, NO PARAULES 

La paràbola que avui escoltem és molt entenedora, i de 
ben segur l’usem per valorar amb qui podem comptar per 
fer una feina, sigui en l’entorn familiar, entre coneguts... 
Ho sabem i hem sentit de persones que parlant ho fan 
tot, i d’altres que sense dir res estan on cal en cada 
moment. Quan necessites d’algú amb qui contes? 
Jesús ens planteja què és i què no és "fer" la voluntat del 
Pare del Cel. 
Les Paraules de Jesús van molestar els qui l’escoltaven, 

avui també ens interpel·la a actuar en la construcció del Regne. A passar al fets, no quedar-
nos en les paraules. 

Bona setmana Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL:  
 A AGULLANA HA REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME: 

Lluc CASADO i BURGAS, filla d’en Francisco i la Paula. (19 de setembre).  Moltes Felicitats! 
 

 HAN MORT I HEM PREGAT PER:  
Margarita MUÑOZ JUAMOLA † AGULLANA el 20 de setembre, a l’edat de 84 anys.  

Teresa ARCHÉ CONGOST, † DARNIUS el 22 de setembre, a l’edat de 78 anys.    Descansin en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 3 d’octubre: ROMERIA A LA SALUT DE TERRADES, Missa a les 12 h. organitzada des 
d’Agullana, amb ofrena de productes del poble. Resta oberta als qui hi vulgueu anar-hi amb 
cotxe particular.  
diumenge, 4: MISSES BIURE a les 9,30h; AGULLANA a les 11h.; DARNIUS 12,30 h. 
CATEQUESI: Per fer la inscripcions a catequesi poseu-vos en contacte amb el mossèn. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 

 MAÇANET: Carmen Pagès; Julita Pérez.   DARNIUS: Teresa Arché Congost. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 20 €.— PONT de MOLINS: 10 € — DARNIUS: 30 €.— MAÇANET DE CABRENYS: 85 €. 

 

 El bisbe Francesc a Maçanet de Cabrenys, la pastoral penitenciària 
El passat dissabte ens va visitar el Bisbe Francesc, a Maçanet de Cabrenys i va presidir la 
missa, en motiu de la Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la pastoral 
penitenciària. 
Vam poder escoltar les lectures i sentir les paraules del Bisbe, on entre altres coses, va fer 
referència a la visita als presos i agraint la tasca cristiana que porten a terme els voluntaris 
que setmanalment fan aquesta missió al Puig de les Basses, Centre Penitenciari de referència a 
la província de Girona. 
Però podríem fer una mica de pedagogia perquè tothom es pugui empatitzar, per una banda i 
per l’altra. La presó és on es confina la gent que ha estat privada de llibertat per no haver 
respectat certes normes d'una societat. 
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Hi va haver èpoques que la presó era un mitjà d’exclusió per tot tipus de persones marginals, 
ja fossin delinqüents, bojos, malalts, orfes, prostitutes, homes sense sostre, etc. Aquests eren 
encarcerats, sense cap ordre, només a fi de fer callar les consciències de les “honrades” 
persones sense més aspiració que la de fer-los desaparèixer. 
Ara cal dir, que ho gestionem a través dels règims penitenciaris, que a Catalunya sobre tot, té 
un caràcter social. Social, en un doble sentit: Social, per la seva finalitat, la reinserció a la 
comunitat. I també és social en un altre sentit: perquè ha de ser analitzada i executada per les 
autoritats públiques, però ha de ser assumida també pel conjunt de la societat, representada 
per les institucions del govern local, per les corporacions patronals i sindicals, per col·lectius 
de voluntaris, per les organitzacions no governamentals, pels mitjans de comunicació i per 
qualsevol altre agent social, en la mesura de les seves capacitats i funcions. 
Però, Podem abolir les presons? 
El repte abolicionista és encara a les beceroles a casa nostra. D’alternatives, n’hi ha, però no 
hi són ni a l’agenda pública ni a les prioritats institucionals 
El sistema s’acarnissa amb els més dèbils, i això és el que realment cal combatre. 
Per això, el 10 d’agost de 1218 a la Catedral de Barcelona a iniciativa de sant Pere Nolasc (un 
jove mercader de teles) i sant Ramon de Penyafort, amb el suport de Jaume I el Conqueridor i 
el bisbe Berenguer II de Palou es constituir L'Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè 
de la Redempció dels Captius, més conegut com l’Orde dels Mercedaris o l’Orde de la Mercè, 
amb l'objectiu de redimir els cristians captius dels musulmans i que fins a l'any 1779 va 
aconseguir alliberar un total de 60.000 persones de la seva captivitat a les terres de l'Islam. 
Avui es dediquen a l'assistència als necessitats "captius" d'altre tipus: malalts, marginats, 
drogoaddictes, presos, etc... Els seus membres reben els noms de mercedaris o mercenaris. 

Josep Maria Blanco 
 

 
 
 

 ORACIÓ DEL TEMPS DE LA CREACIÓ  
PREGUEM AL CREADOR 
Creador de Vida 

La Terra és plena de les teves criatures, la teva saviesa les va fer totes. 

Per la teva paraula, la Terra va produir plantes que van donar llavors de tot tipus 
i arbres de totes classes que van donar fruits, les aigües es van omplir d'eixams de 
criatures vives amb multitud de formes, i la Terra es va poblar amb la gran 
diversitat d'aus alades, animals que caminen i criatures que s'arrosseguen sobre el 
sòl. 

Muntanyes, planes, roques i rius alberguen comunitats riques i diverses i, a través 
de les estacions canviants, el teu Esperit renova els cicles de vida. 

Durant aquest temps de la Creació, obre els nostres ulls per veure la preciosa 
diversitat que ens envolta. Il·lumina les nostres ments per apreciar el delicat 
equilibri que manté cada criatura. Impulsa'ns a conservar els preciosos hàbitats 
que nodreixen aquesta xarxa de la vida. 

En nom d'Aquell que va venir a proclamar la bona nova a tota la creació, 
Jesucrist, senyor nostre. 

Amén. 

Oració del temps de la creació 2019 


