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DES DEL COR TOT POT CANVIAR  
¿Hi veiem o no hi veiem? De vegades volen acompanyar a un altre, 
ensenyar el camí, guiar... Ja hi veiem? ¿De quina llum ens servim 
per a veure la realitat, la dels altres i la pròpia? Jesús ens 
adverteix que el no estimar ens fa cecs i no ens deixa fer el bé. La 
biga que duem no ens deixa veure l’estella. Quantes paraules! 
Sovint ens és més fàcil parlar que escoltar, sovint sentim moltes 
paraules que ens volen seduir, i les descobrim buides. sabem veure 
els fruits?  O ens quedem amb el que hem sentit dir? I nosaltres 

¿On tenim el cor arrelat perquè la nostra vida doni bons fruits? 
L’evangeli ens convida a obrir el tresor de bondat que hi en el nostre cor. El sermó de la plana 
que ens presenta Lluc ens vol fer anar a fons; la quaresma que comença dimecres ens hi pot 
ajudar, ens cal aprofundir, anar a fons. Quins fruits donem?  

Que tinguem un bon inici de Quaresma Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A LA VAJOL HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Maria JOAQUIN i GIBRAT, † el 23 de febrer, a l’edat de 92 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dimecres 2 de març: Comença la Quaresma.  
dissabte 5, 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. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: fam. Riuró—Tarrés. 
AGULLANA: fam. Agustí—Abel.  DARNIUS: Jaume Peitibi (2n aniv.) 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 20 € — DARNIUS: 30 €— MAÇANET: 50 € — PONT DE MOLINS: 7 € 

 

 Finalment la tenim aquí 
Si fa uns dies parlàvem de la possibilitat d’un enfrontament bèl·lic, finalment ha esdevingut 
una realitat i això suposa la pèrdua de vides humanes, la voladura d’infraestructures, en 
definitiva la destrucció del dia a dia de moltíssimes persones, però el que fa més mal és, en el 
cor de les persones agredides que no entenen la violència dels agressors i en un primer 
moment el sentiment d’odi. 
L’odi és l’aliment per engendrar més odi, i si a nivell institucional és hipocresia pura, a nivell 
de població i veïns és el desig de la mort de l’altre. Situació horrorosa i dantesca que va 
precedida per la misèria, fam i tots els danys colaterals que ens podem imaginar. 
El nostre camí, encara que sigui curt ha de ser intens, perquè aquesta violència no ens porta 
enlloc, perquè en una guerra hi perdem tots, perquè la “il·luminació” d’alguns no pot posar en 
perill la Pau de tots. 
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Nosaltres des de la distància hem de pregar perquè la raó torni al centre del debat, hem de 
col·laborar en totes aquelles iniciatives per aturar aquest error i hem de participar activament 
per l’ajuda de la gent que ho ha està patint en pròpia pell. 
Davant aquesta situació ens cal mantenir ferm el 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. 
Rebutgem la guerra i enaltim l’amor vers l’altre que això és més poderós que totes les armes.  

Josep Maria Blanco (Darnius) 
 

 CRIDA  del Papa Francesc per la pau. 
Tinc un gran dolor en el cor per l'empitjorament de la situació a Ucraïna. Malgrat els esforços 
diplomàtics de les últimes setmanes s'estan obrint escenaris cada vegada més alarmants. Igual 
que jo, molta gent a tot el món està sentint angoixa i preocupació. Una vegada més la pau de 
tots està amenaçada pels interessos de les parts. Voldria fer una crida als qui tenen 
responsabilitats polítiques, perquè facin un seriós examen de consciència davant de Déu, que 
és Déu de la pau i no de la guerra; que és Pare de tots, no sols d'alguns, que ens vol germans i 
no enemics. Demano a totes les parts implicades que s'abstinguin de tota acció que provoqui 
encara més sofriment a les poblacions, desestabilitzant la convivència entre les nacions i 
desacreditant el dret internacional. 
I voldria fer una crida a tots, creients i no creients. Jesús ens ha ensenyat que a la insensatesa 
diabòlica de la violència es respon amb les armes de Déu, amb l'oració i el dejuni. Convido a 
tothom a fer del pròxim 2 de març, Dimecres de Cendra, una Jornada de dejuni per la pau. 
Animo de manera especial als creients perquè en aquest dia es dediquin intensament a l'oració 
i al dejuni. Que la Reina de la pau preservi al món de la bogeria de la guerra. 

Del Papa Francesc a l’Audiència General del 23 de febrer de 2022 – Aula Pau VI del Vaticà 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

La boca parla d’allò que desborda el cor  Lc 6, 39-45. 
 

Senyor,  
massa sovint em penso que soc bo 
i que us estimo a vós i als altres 
perquè tinc bones idees i bones paraules. 

Vós em recordeu que la bondat 
i la riquesa interior de la persona 
es manifesten en les obres. 

Per això, m'exigiu l'autenticitat 
en la meva conducta de cada dia 
i també en la relació amb els altres. 

M'és més fàcil de veure els defectes dels germans 
i de mostrar-me exigent amb ells, 
que gosar mirar els meus defectes, 
perquè no voldria sentir-me obligat 
a fer un esforç real i constant 
per a corregir-los i ser millor. 

Ajudeu-me a ser assenyat i sincer a l'hora 
de valorar les meves actituds i les dels altres. 

 


