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JA QUE VÓS HO DIEU... HO TORNAREM A FER 
És Déu qui crida a qui vol, però escoltar, deixar-se envair per 
la Paraula, depèn de cadascú. La fe és respondre amb 
llibertat a la crida personal i contínua de Déu. La fe és passar 
de la rutina a la novetat, deixar-nos sorprendre en allò que 
hem fet tantes vegades: ens hi hem escarrassat tota la nit... 
la fe és renovar la confiança, ja que vós ho dieu... ho 
tornarem a fer.  
La fe és estar a l’aguait per saber que vol Déu de mi. Deixem-
nos sorprendre en el quotidià, anem endins, anem a fons. No 
per tenir certeses del meu futur, sinó per estar prompte i 

disposat a servir. La vocació cristiana és servei; fer de bon grat, fer-ho bé, les coses que ens 
agraden i les que no ens venen de gust, fer-ho amb amor. Com Jesús que per amor s’entrega 
dins a l’extrem. Deixem-nos sorprendre per l’amor. 

Bona setmana. Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
divendres 11: dia de dejuni voluntari CAMPANYA CONTRA LA FAM  
dissabte 12 i diumenge 13: TROBADA DE PARRÒQUIA PER COMPARTIR EL CAMÍ QUE FEM JUNTS 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: Maria Figa Cusojà (2n aniv.) ; Eva Cros Moulines (3r Aniv.). 
AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà; Acció de gràcies a santa Eugènia. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 35 € — DARNIUS: 15 €— MAÇANET: 55 €  

12 i 13 de febrer la col·lecta de les misses van destinades a Mans Unides. 
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 La pau que desitgem o volem? 

La realitat que vivim és una, de vegades intentem amagar-la o la interpretem segons ens 
convingui, també cal tenir present, mitjans, xarxes... de la narració que ens imposen per 
descriure els fets. 
El principi de realitat ens obliga a preguntar-nos quines són les causes. Hi ha estructures 
d’injustícia i ha una cultura que justifica aquesta realitat, que l’amaga, que la considera un 
mal col·lateral necessari i inevitable per mantenir la nostra “llibertat”, la nostra “manera de 
viure”, el nostre ritme de consum desaforat i crematístic, el nostre ideal de “felicitat” 
individualista. Una cultura que pretén situar-nos al món de la virtualitat on el dolor dels altres 
no pertorba, on la compassió desapareix, on els altres es converteixen en simples competidors 
i on el que és evident deixa de ser-ho, emmascarat per mil i un discursos de justificació. 
Davant d’això cal aixecar la bandera del principi d’esperança. Una esperança que, en el cas 
del cristianisme, es fonamenta en la fe i en la confiança en Déu. Una esperança que confia que 
“un altre món és possible”. Una esperança per la possibilitat de justícia, veritat i pau entre els 
homes. 
Potser aquest relat, només és la paraula que s’aixeca indignada davant la immoralitat de 
parlar d’una possible guerra, on la despesa i el comerç en armes és tan greu com el que els 
seus promotors no són capaços de posar-se físicament, davant de la gent que va a la lluita. 
Per això, el nostre gra de sorra dins de les possibilitats de cadascú, podríem fer una petita 
marxa com la que fèiem anys anteriors, tot reflexionant i pregant, perquè aquestes amenaces 
que estem sentin aquests dies no esdevinguin realitats. 

Josep Maria Blanco (Darnius) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Senyor, avui segueixes convidant a seguir-te 

Senyor, Jesús: 
també jo, com Pere, 
m’he sentit moltes vegades 
tocat profundament per la teva paraula. 

M’has convidat a créixer en la confiança  
dient-me: «no tinguis por!» 
M’has dit que em consideraves  
dels teus amics i deixebles. 

I, malgrat tot, 
la por no ha estat mai del tot vençuda, 
la confiança de vegades naufraga  
i no sempre sóc capaç de dir-te 
amb tota sinceritat: «aquí em tens». 

M’admira la confiança que poses 
en persones fràgils com Pere o com jo. 

Per això et demano que ens ajudis 
a mirar-te més a tu 
que no pas a nosaltres mateixos. 
a confiar més en tu i en la teva paraula 
que en els nostres forces i institucions 
i a saber fer més visible  
el teu amor i la teva bondat 
que no pas el nostre pecat. 

Josep Roca i Alsina, publicat a “la missa de cada dia”, febrer 2013 

 


