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L’ESTIL DE JESÚS ÉS LA CLAU DE VOLTA 

De nou, en l’evangeli, Jesús ens parla amb una paràbola de la 
vinya, és a dir, el Poble de Déu. També usa aquesta imatge la 
primera lectura del profeta Isaïes i el Salm. El tema de la 
vinya provoca la reflexió sobre les relacions entre Déu i el seu 
poble que som nosaltres. En la paràbola d’avui, ens parla de 
l’hereu rebutjat pels arrendataris que volen quedar-se la 
vinya per ells. Jesús ens diu que la vinya—el Regne no pertany 
a qui només en vol el benefici en bé propi: el Regne de Déu us 
serà pres i serà donat a un poble que el faci fructificar. Amb 
la paràbola Jesús ens convida a reconèixer l’hereu, respectar-
lo com Déu espera, treballar la vinya del Senyor i posar-nos al 
servei del Regne. L’estil de Jesús és la clau de volta, la pedra 
angular, qui el rebutja en queda desposseït. 
Esperit d’Amor i pau ajuda’ns a donar bon fruit i ser bons 

treballadors de la teva vinya. 
Bona setmana Mn. Pere-Lluís 

 AGENDA PARROQUIAL:  
dissabte, 10: Maçanet de Cabrenys: MISSA a l’església de Sant Sebastià en honor a la Mare de 
Déu del Remei, a les 20 h.  
diumenge, 11: MISSES Les Escaules 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: Francica Pagès i Josep Pagès.  
 BIURE: Joan Suñer (23 aniv.). 
 AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà.  Albert PLANAS 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 50 €.— DARNIUS: 15 €.— MAÇANET DE CABRENYS: 40 €. 

 

 MISSA A SANT MIQUEL DE FONTFREDA 
Aquest diumenge s’ha celebrat, a l’ermita de Sant Miquel de Fontfreda, l’eucaristia per 
commemorar la festa de Sant Miquel, com ja és tradició. 
El club excursionista ha organitzat una caminada des del coll d’Oliveda fins a l’ermita, i la 
resta han pujat en cotxes. 
Allà, en mig de la natura, s’ha celebrat l’eucaristia. Durant aquesta, han sorgit dues idees. La 
primera sobre els àngels que tenim al nostre voltant, totes aquelles persones que, en un 
moment donat, ens ajudaran, ens donen un cop de mà sense que ho esperem. La segona, ja 
que estàvem envoltats d’unes magnífiques vistes, ha estat centrada en l’encíclica Laudato Si’ 
del papa Francesc. En aquesta, es parla de com la violència que hi ha al cor humà també es 
manifesta en els problemes ambientals de la Terra. 
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I com imbuïts de l’entorn de la muntanya ens sorgia una pregunta : Som capaços d’escoltar?.  
Els àngels i arcàngels, “que són al voltant” , ens parlen, ens ajuden, ens comuniquen les 
“bones noves” però a vegades... no ho veiem. La natura “clama pel dany que li provoquem a 
causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns que Déu hi ha posat” … I no sempre la 
escoltem,  ni ens sentim prou interpel·lats i “Oblidem que nosaltres mateixos som terra (cf. 
Gn 2,7)”. 
Ha estat un matí de compartir, de viure en germanor i de fer comunitat tots plegats. 

Montse i Jesús, Maçanet de Cabrenys 
 

 
 

 TEMPS DE LA CREACIÓ  
Avui,4 d'octubre, dia de Sant Francesc d’Assis, cloem aquest mes que cristians d'arreu del món 
han dedicat a la celebració del Temps de la Creació. Una ocasió per aprofundir la nostra 
relació amb el Creador, amb tots els nostres germans i amb tota la creació. El lema d'enguany: 
“Jubileu per la Terra“, ens convida a renunciar al consum excessiu i als sistemes econòmics 
basats en un creixement constant a costa de la Terra i dels pobres. “Prestar atenció a la 
bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme utilitarista. Quan algú no aprèn a 
aturar-se per a percebre i valorar allò que és bell, no és estrany que tot es converteixi per a 
ell en objecte d’ús i abús sense escrúpols” (LS’ 215).  
Espero aquest material per a la pregària ens hi hagi ajudat una mica. 
 

 PREGUEM AL CREADOR 

Càntic de les criatures 

Lloat sigueu per tota criatura, Senyor,  
i en especial lloat pel germà Sol, que il·lumina, i obre el dia, 

i és bonic en la seva esplendor, i porta pel cel notícia del seu autor   
I per la germana Lluna, de blanca llum menor,  
i les estrelles clares, que el teu poder va crear, 
tan netes, tan boniques, tan vives com són, i brillen al cel:   
lloat, el Senyor!  

I pel germà vent, i per l´aire i el núvol, i el serè i per tot temps,  
pels quals a les criatures dones sosteniment: 

lloat, el Senyor!  

I per la germana aigua, preciosa en el seu candor, que és útil, casta, humil:   
lloat, el Senyor!  

Pel germà foc, que il·lumina en anar‐se'n el Sol, 
i és fort, bonic, alegre:   
lloat el Senyor!  

I per la germana terra, 
que dona en tota ocasió les herbes i els fruits i flors de color, 
i ens sustenta i regeix:   
lloat, el Senyor!  

Agraïu els seus dons, canteu la seva creació.  

Les criatures totes, lloeu el Senyor.  

Sant Francesc d’Assís 


