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QUE L’ESPERIT ET CONDUEIXI PEL DESERT 

El desert és el lloc del silenci, de la solitud; de contrast i canvis 
sobtats. El desert és taller de resistència, de creixement interior, 
el paratge de la prova.  
Jesús hi passa quaranta dies, l’evangeli ens diu que hi va ser 
temptat. Ell buscarà sempre la glòria del Pare, el seu Déu, i el bé 
dels Germans, la Humanitat. I tot això ho farà impulsat per 
l’Esperit. 

També a cadascú de nosaltres som provats, se’ns presenten, una multitud d’opcions que poden 
allunyar-nos de la identitat profunda, de ser cristians. L’actitud de Jesús ens recorda avui que 
la seva missió i la nostra va més enllà del benestar material, que la nostra fe en Déu exigeix 
una relació d’amor veritable, que la nostra confiança en ell ha se ser absoluta i ferma. En 
aquest temps de quaresma que comencem deixa que l’Esperit Sant et condueixi pel desert. 
Demana de confiar més en Déu que en cap altre criatura, cerca sempre la voluntat del Pare. 

Que tingueu una bona i santa quaresma! Mn. Pere-Lluís  
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dijous 10:  conferència “El crit de Job: el mal i la caducitat humana”. Per Mn. Jaume 
Angelats, biblista i rector de Cadaqués. a l’antic monestir de Clarisses de Fortià (Ctra. De 
Roses); a les 19 h.  
dissabte 12: TROBADA FAMILIAR de la CATTEQUESI, a la Salut de Terrades 10 del matí 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:  AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 20 € — DARNIUS: 35 €— MAÇANET: 40 €  

 

 Una anècdota entre tantes notícies. 
Quantes vegades anem a dormir amb sensacions no gaire esperançadores, i ens despertem 
pensant que tot ha sigut un malson. 
Malauradament, fa dies que tot el que estem escoltant a tots els medis, són una realitat.  
Vivim en un món divers, no sempre em bones intensions, las ànsies de poder posen en perill la 
vida quotidiana de milers de persones i nacions alienes a conflictes d'aquesta mena.  
Poder, un pastís suculent que alguns mai n'estan saciats, i ens preguntem què podem fer des 
de la nostra posició individual per descomptat, el nostre més contundent rebuig als conflictes 
esdevinguts darrerament.  
Pregar per una bona entesa entre nacions i per les persones que ho viuen i pateixen d’a prop.  
Sort que entre tot plegat, arriben petites anècdotes i ens treuen per moments de cabòries 
d'aquesta mena. 
Aquest passat diumenge, en sortir de missa vam tenir el gust de poder saludar un dels nostres 
meteoròlegs de TV3. Tomàs Molina, va fer una escapada per l'Empordà i va tenir el gest de 
visitar la nostra església, naturalment se’l va preguntar quan arribarien les pluges.  
El temps com tot, és divers i capriciós, preguem també que la mà de Déu hi faci la seva. 

Mercè Gibrat. Darnius. 
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 1ª Reunió Sínode 2020-2021 Parròquia de Darnius 

El passat diumenge 20 de Febrer vam celebrar a l'església de Santa Maria de Darnius la reunió 
del Sínode.  
A les 11:45 només érem 3 persones 
A les 12:00 només érem 5 i a les 12:15 vàrem ser 10, a les 12:30 iniciarem la celebració de 
l’eucaristia. 
Es va començar amb la pregària per situar-nos i prendre consciència del que anàvem a fer. 
Tot seguit es va fer una breu presentació, tot recordant la trobada del 8 de desembre de 2021 
a Pont de Molins i afegint algun element més per ampliar el que ja havíem recollit. 
Les dues aportacions que vàrem sentir, ja estaven recollides en document que es va elaborar a 
Pont de Molins, només va servir perquè la gent que no va assistir en la primera trobada ho 
pogués escoltar. 
La intervenció d’en Pere Lluís va servir per donar peu a la segona pregunta i ampliar l’horitzó 
per plantejar-nos quines activitats o gestos es poden fer de cara al futur i va remarcar 
l’actitud de ser cristians en el poble i ser poble en la comunitat. 
La veritat és que el temps va ser molt breu i l’espai no convidava a fer un acte com aquest, 
sostre molt alt, disposició gens adient per veure’ns les cares i dificultat per part de la gent que 
utilitza audiòfons.   

Josep Maria Blanco (Darnius, 20-02-22) 
 

Del  MISSATGE DEL SANT PARE  per a la Quaresma 2022 
La Quaresma és un temps favorable per a la renovació personal i comunitària que ens condueix vers la 

Pasqua de Jesucrist mort i ressuscitat. Per al nostre camí quaresmal de 2022 ens farà bé reflexionar 

sobre l’exhortació de sant Pau als gàlates: «No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan 

arribi el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps (kairós), fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a).  
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Un desert... ple de vida 

Una vegada més,Senyor,  
em convides al desert 
Tu que coneixes el meu cor 
m’invites a fer silenci,  
a trobar-me sense res que em distregui, 
amb la vida que tinc per davant.  

El desert convida a la conversió,  
descobrir que la veritat i la bellesa de la vida  
no radica tant en posseir sinó en donar,  
no tant en acumular sinó sembrar el bé i compartir. 

El desert obre a qui tinic a prop,  
em fa proïsme d’aquells germans i germanes  
que estan ferits en el camí de la vida. 

Em fa por el desert, Senyor, 
però et demano, malgrat tot, 
que m’hi porti el teu Esperit. 

I un cop en desert 
buida el meu cor de coses i sorolls 
i fes-hi un espai fecund 
de silenci i de llibertat, 
omple’l amb la teva Paraula, 
i sacia’l amb el teu Pa. 


