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COM REBEM JESÚS I EL SEU MISSATGE? 
Les paraules a la gent de Natzaret, que vàrem 
començar a sentir diumenge passat, continuen 
avui, l’evangelista Lluc ens mostra la reacció 
que tenen els seus. Jesús els proposa un 
missatge d’alliberament, de vida nova per a 
tothom. Però, no sempre creiem que Déu pugui 
ser tan concret, tan quotidià, tan proper i tan 
real, i menys encara que es faci tan present i 
actuï a través d'algú conegut com pot ser un 
veí, un amic, un familiar.  
La reacció dels que son a la sinagoga ja deixa 
entendre tots els conflictes i oposició que Jesús 
trobarà, fins arribar a la creu. 

L’evangeli d’avui ens mostra la reacció que tenen els seus. Acollir un Déu proper i quotidià, un 
Déu amic i germà ens demana aprendre de proximitats, de quotidianitat i sobretot de 
fraternitat. I nosaltres com el rebem?  

Amb afecte, Mn. Pere-Lluís. 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 5 de febrer, Missa: Maçanet de Cabrenys a les 7 del vespre. 
diumenge 6, Misses: Biure a les 9,30; Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 
 

 TROBADA DE PARRÒQUIA PER COMPARTIR EL CAMÍ QUE FEM JUNTS 
Dissabte 12 i diumenge 13 de febrer a Maçanet de Cabrenys, Agullana i Darnius 
 ¾ d’hora abans de la missa ens trobem per compartir la nostra experiència i les nostres 
propostes de caminar junts com Església. 
Un altre dia farem una trobada de parròquies tots junts. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Acció de gràcies a la Mare de Déu de les Salines. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 30 € — DARNIUS: 35 € — LES ESCAULES: 22 € — MAÇANET: 45 €  

 

 Justícia i Pau demana aturar l'activitat militar a Ucraïna 
Sempre hi ha motius per sentir que cal aprofundir en el camí de la pau per construir un món 
humanament més fratern. Si enguany no hem organitzat la caminada per la Pau, que havíem fet 
altres anys. Que no hi falti una estona personal per pensar, reflexiona, pregar i si s’escau 
compartir el nostre desig de pau. 

Davant els esdeveniments que estan succeint en els últims dies a Ucraïna per interessos geo-
estratègics entre la Unió Europea, els Estats Units i Rússia, la Comissió General de Justícia i 
Pau recorda que el diàleg i la negociació són els únics camins per cercar la pau. La violència, 
la dissuasió des de les armes i la provocació en un conflicte mai són la solució. 
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Al costat del papa Francesc preguem per «la volguda Ucraïna i tot el seu poble, perquè les 
tensions que l'envolten es resolguin mitjançant un diàleg internacional seriós i no amb les 
armes». 
Per això, fem una crida perquè: 

► Cada part implicada recuperi el sentit comú buscant punts de trobada i espais per al 
diàleg sense línies vermelles que dificultin les negociacions. 

► S'estableixi un full de ruta que alleugi les tensions bel·licistes i es paralitzi qualsevol 
activitat militar i futurs conflictes. 

► Es treballi per la des-escalada en les provocacions, s’aturin les sancions que 
enverinen la difícil situació i s'iniciï un nou camí que condueixi a la concòrdia. 

► Des de l'OTAN es donin suport a polítiques de pau i enteniment. 
► Els governs europeus es distanciïn de l'alineament dels interessos de les potències i 

promoguin la convivència a Europa. 
Justícia i Pau advoca per la fi de les guerres, del negoci de les armes, la indústria 
armamentista i per la pau entre els pobles perquè està segura que qualsevol conflicte bèl·lic 
té conseqüències impredictibles i, sobretot, un alt cost en vides humanes, alhora que genera 
ruptures difícils de superar. 

Comissió General de Justícia i Pau d’Espanya 
 
 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Senyor, Tu comptes amb nosaltres 

Senyor, tu m'has escollit 
molt temps abans de néixer 
i has triat una missió per a mi. 
Que sigui valent per a acomplir-la 
sabent que et fas company meu de camí 
en tot moment. 

Senyor, dona’m paciència 
davant les febleses dels altres. 
Que sigui de tracte amable 
i que mai no em deixi endur 
de la gelosia o de l'enveja. 
Que sàpiga dir la paraula justa i escaient 
quan veig un germà, atacat 
i que sàpiga mantenir la paraula donada. 

Senyor, ensenya'ns a valorar 
les persones que tenim al nostre costat. 
Que hi confiem i no cerquem fora 
allò que tenim dins. 

Senyor, que no ens tanquem 
amb pany i forrellat 
als qui no pensen com nosaltres. 
Que escoltem i maldem per cercar 
la part de veritat que hi ha en cada persona. 

Que en els nostres grups i comunitats, Senyor 
tots hi tinguin un espai 
i sapiguem valorar 
la riquesa de la diversitat. 

Antonia Cirer Tortella, publicat a “la missa de cada dia”, gener 2010 


