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EN QUÈ POSEM LA NOSTRA FELICITAT?  
Avui val la pena de no perdre's aquesta pàgina de les 
benaurances que proposa Lluc. Una crida a ser feliços, 
benaurats, a viure joiosos, a ser forts com un arbre 
plantat vora l’aigua. Jesús adreçant-se als seus 
seguidors, ens mostra el camí de l’autèntica felicitat, la 
que perdura. Proclama contundent: Feliços els 
pobres!... en contrast amb els advertiments: ai de 
vosaltres els rics!  

La Paraula d’avui ens convida a revisar a fons la nostra vida, cap on s’orienta? En aquest nostre 
temps que tot convida al consum, Jesús fa una crida als qui estan tips de tantes coses inútils i 
insolidàries que ens fan tancar-nos en nosaltres mateixos i ens deixen sols.  
A veure si ens adonem que cap de les coses que tenim no pot saciar de debò el cor de la 
persona ni ser causa de la vertadera alegria, de la felicitat que perdura. Feliços els Pobres, i 
tots els qui no posen el cor en el diner, perquè Déu els omplirà. 

Que durant la setmana que comença, fem opció per la felicitat!   Mn. Pere-Lluís. 
 

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

Maria BUDÓ i POUS, † el 8 de febrer, a l’edat de 95 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 19, Missa: Maçanet de Cabrenys a les 7 del vespre. 
diumenge 20, Misses: Pont de Molins a les 9,30; Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Maria Coll Martí. 
AGULLANA: fam. Cruz—Cardiel—Genis. 
DARNIUS: Ma Teresa Masdevall (9è aniv.). 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 40 € — DARNIUS: 17 €— MAÇANET: 55 €  

 

 Reprenem la consulta del sínode caminem junts 
 Avui TROBADA DE PARRÒQUIA PER COMPARTIR EL CAMÍ QUE FEM JUNTS a Maçanet de 
Cabrenys, Agullana a Darnius ho farem la setmana vinent. I Un altre dia farem una trobada de 
parròquies tots junts. 
Aprofitem l’impuls de la consulta del Sinode per escoltar-nos  i compartir la nostre caminar 
junts com cristians que celebrem la fe en la parròquia que sentim nostre. Mirem cap endins, 
les relacions entre persones i grups en la nostra parròquia a l’interior de l’Església; cap enfora, 
el camí que el poble de Déu fa amb tota la família humana, en els nostres pobles i l’entorn. 
Partim de les preguntes: que ens proposa  
• Quines experiències tinc d’aquest «caminar junts» a la meva comunitat?  Com les valoro?  
• Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre «caminar junts»? 
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 Josep Ramírez nou president de Càritas Alt Empordà 

El figuerenc Josep Ramírez (1964) ha estat nomenat nou president de Càritas a Alt Empordà 
substituint a Marià Lorca. El 2013 es va incorporar al voluntariat de l’entitat i ara, assegura, 
assumeix «amb il·lusió el nou repte». Té la voluntat «que l’entitat s’obri a la ciutat i doni a 
conèixer l’ampli ventall de serveis que ofereix per fer front a la pobresa i a l’exclusió». 
Ramírez va dedicar-se durant més de trenta anys a donar suport a les activitats de la Parròquia 
del Bon Pastor, al costat del seu oncle, mossèn Franco.. «Estar al Bon Pastor tots aquests anys 
em va permetre viure aquesta part més social, a part de la cultural, i em va donar una visió 
del que representa tractar amb les famílies més vulnerables i els seus problemes. Hi ha 
famílies que els costa molt demanar ajuda». 
Ramírez va entrar com a voluntari del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Càritas i 
«sempre he col·laborat en els projectes on m’han necessitat». També ha estat el responsable 
del voluntariat en els darrers anys. «Fer aquest salt i prendre el relleu en la presidència a 
Marià Lorca significa un repte, però l’esperit de servei hi ha sigut i hi és sempre, creixen les 
responsabilitats i passo a ser el cap visible d’una entitat, però estaré al peu del canó com fins 
ara». 

Tret d’un escrit de Sònia Fuentes del setmanari u Empordà del 2 /02/2022 
 

 PREGUEM PER ARRELAR VORA L’AIGUA DE LA TEVA PARAULA 
“Feliç l’home que estima la Llei del Senyor” Així comença el llibre dels salms . Avui se’ns 
recorda que la felicitat es troba en Déu, en el diàleg d’amor amb ell. Així ens proposa l’escolta 
atenta de la seva Paraula que ofereix: la felicitat. 

Feliç l’home que té posada en el Senyor la seva confiança 

Senyor, volem ser aquell arbre 
arrelat ran del torrent, 
que es manté sempre verd 
i no deixa de donar fruit. 

Volem arrelar vora l’aigua de la teva Paraula. 
Ens renova per dins. 
Ens omple de vida i d’esperança. 
Però de vegades no l’entenem. 
Contradiu el que veiem entorn nostre. 
El que ens promet sembla impossible. 
O potser s’han endurit les nostres arrels 
i no ens deixem amarar del teu Esperit. 

Per això necessitem escoltar 
una i una a altra vegada el que ens dius 
rrellegiir-ho, repetir-ho, meditar-ho, 
per tal que penetri dins nostre, 
perquè ens fecundi,  
perquè  es faci part de nosaltres mateixos. 

Aleshores  ens sentim benaurats, 
privilegiats, feliços. 
ens inunda un goig interior, 
una certesa, una pau 
que ningú no ens podrà arrebassar. 

Josep Otón Catalán, publicat a “la missa de cada dia”, febrer 2019 


