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FES LA PAU, ESTIMA A TOTHOM 

L’Evangeli d’avui Jesús s’adreça als seus deixebles i als qui 
l’escoltem. Hi trobem aquesta màxima universal que ajuda  a 
fer més fluida la convivència: “I tal com voleu que us tractin 
els homes, també vosaltres tracteu-los a ells”. Assenyala la 
dimensió fraternal de la humanitat i ens convida a 
transformar d’arrel el nostre món: estimeu els enemics... 
Jesús ens assenyala el camí de la noviolència que denuncia la 
injustícia per transformar-la. Ens fa passar de “l’ull per ull” 
en que acabem tots cecs; sense negar la realitat d’injustícia, 

condemnant-la, ens ensenya acollir les persones obrint nous camins per la fraternitat.  
Les nostres reivindicacions perquè es faci justícia, les hem de fer sempre de manera pacífica, 
cercant el bé comú, estimant. Avui ens podem preguntar ¿Com em situo jo davant les 
injustícies del nostre món, del meu entorn...?      Mn. Pere-Lluís. 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 26, CAMINADA PER LA PAU. Punt de partida: església de Pont de Molins, a les 10 del 
matí caminarem fins al santuari de la Mare de Déu del Roure. 
Missa: Maçanet de Cabrenys a les 7 del vespre. 
diumenge 27, Misses: Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Luis A. García Zorrozua; fam. Moradell—Grabulós. 
AGULLANA: fam. Genís—Joan.  DARNIUS: fam. Felipe—Gaspar. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA CAMPANYA CONTRA LA FAM 2022: 

AGULLANA: 45 € — DARNIUS: 40 € — MAÇANET DE CABRENYS: 125 €  

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 
 

 CAMINEM PER LA PAU. 
Caminar és posar-se en moviment, una marxa per la pau ens convida  a una intenció, a fer un 
gest que activa la voluntat de pau, fer-ho amb altres.  
Des de fa setmanes, la crisi sobre Ucraïna marca l'actualitat en els mitjans de comunicació. 
Informació sobre els moviments de tropes i transferències d'armes assenyalen el risc d'un 
conflicte armat. L'OTAN i els EUA apareixen com a garants de la seguretat. Mentre que cap 
dels protagonistes defensen la guerra, tots es preparen per si finalment esclata. 
Diumenge passat el papa Francesc deia a l’àngelus: «Les notícies que arriben d'Ucraïna són 
molt preocupants. Encomano a la intercessió de la Mare de Déu i a la consciència dels 
responsables polítics cada esforç per la pau. Resem en silenci  
Us proposo una caminada per trobar-nos, i en grup mentre fem camí reflexionar en el que 
passa  i  quina és la nostra posició per ser manobres per la pau. I en silenci també pregar. Que 
us sembla si  ens hi posem, dissabte vinent 26 de febrer. 
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 A Maçanet de Cabrenys caminem junts 

Dissabte 12 de febrer just tres quarts d'hora abans de la Missa, ens trobem a l'Església de Sant Martí de 
Maçanet de Cabrenys un grupet de persones per parlar del Sínode... d'aquest caminar junts. 
Al començament no ha estat fàcil d'arrencar, després crec, el temps s'ha fet curt per expressar el que 
cadascú dels presents portava en el pensament. Potser no hi estem acostumats, potser ens feia mandra 
començar a pensar que com a creients, com a persones que formem part d'aquesta Església podem opinar. 
Potser se'ns fa rar. 
No sabem fins on arribaran les propostes o inquietuds que surtin d'aquest parlar. Però més enllà d'on arribin 
sigui a prop o lluny és un pas important.  
Possiblement no és tant el que puguem "arreglar" o no en l'Església universal, com el què siguem capaços 
de fer grup, trobar-nos com avui hem fet i debatre sense manies, amb respecte, el que ens agradaria per la 
nostra Parròquia en l'aquí i ara. Per exemple com participar i preparar les celebracions, sobretot les més 
importants, com ajudar si cal a les persones que es cuiden de tenir l'església a punt. O simplement "ara m' 
ho invento" parlar del sermó que ha fet el mossèn: si ha sigut massa llarg o que no ha estat encertat.  
La sensació que he tingut és de que sí, es te ganes de ser-hi, de tirar endavant, de que tots plegats ens 
puguem trobar amb un somriure ben ampli. Posar fil a l' agulla i sense grans pretensions anar fent grup, amb 
persones que es volguessin afegir i que no varen ser-hi i de ben segur tenen coses a dir. 
Jo com a persona una mica infiltrada o "adoptada" per la comunitat, mirant des de fora penso que una mica 
més d'activitat a la Parròquia faria falta, intentar comunicar-nos més entre nosaltres i expandir-nos cap a 
fora. Difícil? Segur. Tampoc impossible. M’ha agradat participar a la reunió i un repte seria tornar a trobar-
nos amb més persones si cal i que fos habitualment. Que no quedés només amb un record del bon ambient 
que hem viscut i les bones ganes de compartir. Animeu-vos i penseu que si caminem junts grans coses 
podrem fer... ho intentarem almenys. Una abraçada.  

Ens veiem aviat. Maria Durbau (Maçanet de Cabrenys) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, fes-nos misericordiosos tal com tu ho ets. 

Senyor, ensenya'ns a estimar, 
no en sabem prou. 
No entenem a qui ens ha fet mal, 
el nostre cor ferit 
supura ràbia i rancúnia. 

Senyor, calma les tempestes del nostre interior. 
Guareix les nostres nafres. 
Asserena les nostres passions destructives. 
Allibera'ns de l'amor propi que fa dels altres rivals. 
Mostra'ns com ens estimes malgrat les nostres mancances. 

Senyor, il·lumina'ns  
que veiem els altres com a fills teus germans nostres. 
Que siguem capaços d'entendre les seves ferides 
i així perdonar-los de tot cor,  
com tu ens has perdonat a cadascú de nosaltres. 

Fes-nos forts per poder renunciar a fer mal. 
Fes-nos valents i que el nostre coratge 
apagui el desig de revenja. 
Fes-nos misericordiosos com tu  
que perdones, estimes i mai abandones ningú. 

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


