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L’ESPERIT I LA PARAULA avui ens encamina a...  

L’Evangeli d’avui el formen dos textos: (Lc 1,1-4) l’encapçalament 
de l’obra de Lluc que ens convida a llegir-la i indica el que pretén; 
(i 4,14-21) ens porta al començament de l’activitat Jesús 
proclamant la Paraula ens porta la Bona Nova que ens encamina i 
posa al centre pobres, els captius, oprimits i cecs... Des d’aquest 
avui la nostra pobresa és riquesa de Déu. La nostra feblesa és 
força de Déu. Les nostres cadenes son llibertat de Déu. La nostra 
foscor és llum de Déu. Perquè nosaltres tots nosaltres, els 
desvalguts som l’avui de Déu per sempre. 
Tant de bo que avui nosaltres com els qui eren a la sinagoga de 
Natzaret posem la nostra mirada en Ell i sentim que avui 
s’acompleix la Paraula de Déu.  
Tant de bo que avui entomem el gran repte d’actualitzar la 
Paraula. 

Amb afecte, Mn. Pere-Lluís. 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 29, Missa: Maçanet de Cabrenys a les 7 del vespre. 
diumenge 30, Misses: Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Maria Olivet Coll (12 aniv.)  DARNIUS: fam. Gorgot — Lazaro. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 25 € — DARNIUS: 40 € — MAÇANET: 40 € — PONT DE MOLINS: 7 €  

 

 La Paraula, font de consol i d’esperança (Rm 15,4) 
Amb aquest lema es presenta la VI setmana de la Bíblia. Encara immersos en les tribulacions i 
les afliccions que ens ha portat la pandèmia i els seus confinaments, comencem a rebre el 
consol de trobades presencials. 
L’apòstol Pau en les seves cartes ens parla de penes, de trobades i de consols. De com se sent 
consolat, sovint, pels germans en la fe, però també ens mostra com és de les Sagrades 
Escriptures que rep ensenyament, consol i esperança: “En efecte, tot el que fou escrit en altre 
temps, va ser escrit per a instruir-nos; així, gràcies a la constància i al consol que ens donen 
les Escriptures, mantenim l’esperança” (Rom 15,4). El qui medita les Sagrades Escriptures pren 
consciencia de la relativitat dels sofriments del moment present que es veuran superats pel 
premi i el consol que vindran de Déu. Aquesta consolació de la lectura de la Paraula de Déu és 
el que li dona força i capacitat de consolar els altres. 
Tant de bo que aquesta setmana de la Bíblia ens mogui a llegir, escoltar la Paraula perquè 
sigui per a cadascú de nosaltres font de consol i d’esperança. I que trobem moments per 
compartir-la. 
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 En solidaritat, caminem junts!!! 
Una solidaritat que ajuda a pares i manté viva la il·lusió dels infants. Enguany des del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses ens van demanar a l'equip de Pastoral Penitenciaria si podíem dur 
joguines pels fills i filles dels interns i internes; així ens ho explica, la germana Rosa, voluntària 
de la Pastoral Penitenciària. 

La nit de Reis em continua fent molta il·lusió i més, a partir del que ara us vull compartir per 
mitjà d'aquestes poques línies. Quan participem a una campanya solidària, mai sabem on 
arribarà allò que donem, però confiem que arribarà a bon terme. I així és!! En soc testimoni de 
ple! Amb senzillesa, com totes les coses on Déu està pel mig, un pare de família que està al 
C.P Puig de les Basses, va voler coneixem, perquè li havien dit que jo havia portat les joguines 
per als Reis. Si, li vaig dir que un altre voluntari i jo havíem portat les joguines a la presó, però 
darrera, hi havia tot una acció solidària de la part de molts fidels, que amb il·lusió, varen 
respondre a la Campanya de recollida de joguines que es va fer a les Parròquies de Figueres al 
mes de Desembre de 2021. Ell volia agrair-me que gràcies a aquest gest solidari de la part de 
molts fidels, va poder regalar joguines als seus fills de 7 i 10 anys. Sense aquesta recollida, 
aquest pare de família, no hagués pogut regalar res. Realment es va crear un moment 
d'emoció i d’agraïment profund. Així doncs, en nom d’aquest pare de família i tants d'altres 
que també han tingut l'oportunitat de fer regals als seus fills, moltes gràcies! 
Gràcies per que aquestes campanyes de solidaritat, ens fan caminar junts i viure en 
Sinodalitat. Gràcies!! 

Germana Rosa, Filla de la Caritat 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Atents a la teva Paraula 

Senyor, gràcies per no deixar de parlar-nos.  
Quan patim, se’ns fa feixuc el teu silenci.  
Però en llegir la teva Paraula,  
torna a ressonar la teva veu.  

Creiem que portes el consol als pobres, 
la llibertat als empresonats, 
la llum  als encegats,  
la justícia als oprimits 
el descans als aclaparats, 
i un temps de perdó i de gràcia per a tots. 

Creiem que la teva Paraula és vertadera,  
alimenta la nostra confiança,  
esvaeix les boires de la tristor 
i ens empeny a seguir endavant. 

Que et sapiguem escoltar  
per tal que avui es compleixi tot el que dius, 
per les teves paraules siguin vida de debò 
i s’actualitzin en cada esdeveniment, 
perquè aportin espurnes d’esperança 
en un món acostumat a les males notícies. 

Ensenya’ns a descobrir el sentit  
de la teva Paraula 
escrita en les pàgines 
de cada instant del nostre caminar. 

Josep Otón Catalán, “la missa de cada dia”, gener 2019 


