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PER SI ET MANCA LLUM PER VEURE LA VIDA AMB FE  

L'evangeli de Marc ens situa a Jericó, camí a Jerusalem. En trobem 
un vora el camí, que encara no s’ha posat a caminar per l’evangeli. 
Que a Bartimeu se li obrin els ulls de la fe i es disposi a seguir Jesús 
en el camí a la Pasqua és tot un estímul pels qui anaven amb Jesús, 
i pots ser un estímul per nosaltres per afrontar la Creu i gaudir de la 
Resurrecció. 
I si et trobes: Cec, sense llum per veure la vida amb fe; assegut, 

vora el camí, atura’t al marge sense acabar d’entrar en el camí de l'evangeli. Què pots fer? El 
mateix que Bartimeu. Primer, cridar un cop i un altre: Jesús, compadiu-vos de mi. Després, 
escoltar els qui t'animen a aixecar-te per trobar-te amb Jesús, que t’està cridant. Finalment, 
dir-li: Rabuni (que vol dir Mestre) feu que hi i vegi. Si ho fas des de dins, la teva fe reviurà i et 
posaràs en camí darrere de Jesús. Ànim i endavant! 

Que tinguem una bona setmana, Mn. Pere-Lluís 
 

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

Carme GIBRAT i JUANOLA, † 17 d’octubre, a l’edat de 85 anys  Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL:  
AVUI  celebrem la Diada del DOMUND 2021, posant de relleu la presència de l’Església en 
països pobres, a través del treball dels missioners/es. El lema d’enguany és: EXPLICA EL QUE 
HAS VIST I SENTIT. 
dissabte, 30: Maçanet de Cabrenys Missa a les 20 h. 
Recordeu que aquesta nit hi ha canvi d’hora 
diumenge, 31: Agullana 11h i Darnius 12,30h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Constantino Divosi Soler; Sabina Soler i Andreu Divosi. 
DARNIUS: fam. Gibrat—Puigmal i fam. Perxés—Llauró; Pilar Arujo Gibrat; Pere Aymerich. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
AGULLANA: 20 €. — DARNIUS: 55 €. — MAÇANET de CABRENYS: 50 €. 

 

 ACTE INICIAL DEL SÍNODE A LA CATEDRAL DE GIRONA 
Diumenge passat, dia 17 d'octubre, vaig ser testimoni directe a la Catedral de Girona del inici 
del Sínode que el papa Francesc convoca a tot el poble cristià. El Sínode durarà tres anys 
(2021-2023). 
És un camí que farem tots junts: experimentant, avançant i reflexionant. 
En un primer moment va parlar el bisbe Francesc fent una petita explicació i presentant el 
conferenciant: Mn. Salvador Pie-Ninot. 
Va ser una conferència molt rica i ens va distingir unes paraules: Sínode, Sinodalitat, Comunió, 
participació i missió. 
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Tot seguit hi va haver missa presidida pel bisbe i concelebrada per la majoria de sacerdots de 
la diòcesis i diaques. La catedral estava plena i va ser una missa cantada i molt participativa. 
En el moment de l'ofertori es va presentar el mural “Per una església sinodal” 
Aquest mural estava dividit en tres plafons i vaig tenir l'honor de participar en la seva 
presentació fins el seu muntatge: el primer portat per una comunitat religiosa, el segon portat 
per parròquies (vaig participar representant les parròquies de Figueres en dono gràcies a Déu) i 
el tercer un grup de joves. 
En el sínode es pot participar en grup a través de la parròquia, de un  moviment o de forma 
individual pregant i reflexionant sobre la pregunta fonamental del Sínode, enviant la resposta 
a la comissió diocesana. 
Va ser el començament d'un camí que hem de fer tots plegats. 

Paquita Caritg -La Vajol 

 FASE DIOCESANA DEL SÍNODE L’Església consulta al poble 
Si tinguessin l’oportunitat d’opinar sobre l’Església Catòlica, què dirien? S’han sentit acollits, 
tenen espai per fer sentir la seva veu? Cap a on ha d’anar l’Església en els propers anys? Tant si 
un és membre actiu en una parròquia com si només hi va en bodes, batejos i funerals a partir 
d’avui, i fins a la propera Setmana Santa, podrà dir la seva. Aquest Sínode ens ofereix 
l’oportunitat d’opinar sobre l’Església Catòlica. Aquest diumenge s’ha celebrat l’acte 
d’inauguració de la fase diocesana del Sínode de Bisbes. Comença una consulta diocesana que 
marcarà el rumb de la 16a assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes. 
Una fase de consulta a partir de deu blocs en què s’espera l’opinió i el parer de tothom i que 
culminarà amb un buidat en forma de document que la comissió del Sínode de cada bisbat 
haurà d’enviar a finals d’abril a la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). Serà llavors a finals 
de curs quan la CEE haurà d’enviar un nou document de resum cap a la comissió general del 
Sínode de Bisbes a Roma.  
És bo que seguim les informacions sobre el Sínode! Ja des d’ara posem-hi interès i preguem 
perquè aquest Sínode sigui ben profitós per caminar junts en les comunitats cristianes, créixer 
en la comunió, créixer en la participació en l’obra de l’Església i créixer en la seva missió. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Guareix la meva mirada 

Jesús, 
la meva mirada no sempre és transparent; 
sovint no sóc capaç de veure i valorar 
les persones i les coses tal com són; 
els prejudicis i les pors les deformen 
i fan néixer en mi 
sentiments de desconfiança. 

De vegades, tinc la mirada tan enfosquida 
que no arribo a descobrir i valorar 
els senyals d’amor que tu i els altres 
em feu per donar-me energia i força 
enfront de les dificultats de la vida. 

Hi ha dies que soc molt curt de vista 
i només veig allò que tinc davant meu, 
visc una vida sense horitzó 
i sense esperança. 

Com Bartimeu, et demano que em miris 
i il·luminis la meva mirada interior i els ulls 
amb la llum de la Fe i de l’Amor. 

Josep CODINA i ALSINA, “la missa de cada dia”, octubre 2006 


