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PREGAR ENS OBRE UN HORITZO D’ESPERANÇA. 

Camí cap a la Pasqua, en l'escena de la transfiguració Contemplem 
Jesús pregant. L’evangelista Lluc ho ressalta i ens el mostra immers en 
una profunda experiència d’oració personal, ens fa adonar d’alguns 
elements importants que formen part de la pregària: el diàleg amb 
Déu i el compromís. 
El dolor, pregat, esdevé pasqua, Jesús ens ho mostra. També nosaltres 
ho hem de descobrir en les nostres desfiguracions del món. 
Prendre temps per pregar, per el silenci i la contemplació perquè 
puguem descobrir la riquesa de cada persona, i siguem sensibles al 

projecte del Pare. Així ens sentirem més valents i motivats per afrontar els reptes de cada dia. 
Que tingueu una bona setmana! Mn. Pere-Lluís  

 

 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:  
  DARNIUS: Antoio Gorgot;  fam. Gibrat — Puigmal; fam. Perxès — Llauró. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 20 € — BIURE: 27 € — DARNIUS: 25 €— MAÇANET: 50 €  

 

 Caminada per la Pau 2022 

El 30 de gener és el dia de la no violència i la Pau, per això des del 2013 l’agrupació de les 
nostres parròquies organitza aquestes caminades que al llarg dels anys ha modificat el seu 
recorregut per motius diversos. 
Aquesta última etapa s’ha vist trasbalsada per el tema de la pandèmia i enguany la vàrem fer 
el dissabte 26 de febrer molt lluny de la data de referència, però del tot necessària davant les 
noticies preocupants que arribaven d’Ucraïna. 
El recorregut d’aquest any era des de l’església de Pont de Molins fins el Santuari de la Mare 
de Déu del Roure. Ens trobarem a les 10 del matí dins de l’església per llegir un text d’inici, 
però malauradament es van succeir diferents parlaments com a resposta al començament de 
les hostilitats des de feia només 48 hores. 
Dia molt agradable meteorològicament parlant, on es va fer una parada a mig camí per fer una 
petita reflexió i vam arribar al santuari amb silenci, on ens van rebre amb una visita de les 
obres de restauració que es duen a terme, aigua i fruita. 
Com a símbol de germanor ens vàrem fer una fotografia tots plegats, més de trenta, i 
escoltarem les paraules d’un noi ucraïnès que amb un profund sentir, ens va transmetre les 
vivències de la seva família, que d’una manera directe li anaven narrant. 
La Pau no és un objectiu a aconseguir, la Pau és el camí que tots hem de recorre. No hem de 
restar en silenci davant del patiment la humiliació dels éssers humans. Hem de prendre 
sempre part. La neutralitat ajuda l’opressor, mai la víctima. El silenci anima aquell qui causa 
turment, mai el turmentat. 

Josep Maria Blanco, Darnius 
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 «No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps recollirem. Així, 
doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a)  
En aquest passatge l’Apòstol evoca la imatge de la sembra i la collita, que a Jesús tant li agradava. Sant Pau ens 
parla d’un kairós, un temps propici per a sembrar el bé amb vistes a la collita. ¿Què és per nosaltres aquest 
temps favorable? Certament, la Quaresma és un temps favorable, però també ho és tota la nostra existència 
terrenal, de la qual la Quaresma és d’alguna manera una imatge. Amb massa freqüència prevalen a la nostra 
vida l’avidesa i la supèrbia, el desig de tenir, d’acumular i de consumir, com mostra la paràbola evangèlica de 
l’home neci, que considerava que la seva vida era segura i feliç perquè havia acumulat una gran collita als seus 
graners. La Quaresma ens convida a la conversió, a canviar de mentalitat, perquè la veritat i la bellesa de la 
nostra vida no radiquin tant en posseir sinó en donar, no estiguin tant en acumular sinó en sembrar el bé i 
compartir.  
… Durant la Quaresma estem cridats a respondre al do de Déu acollint la seva Paraula «viva i eficaç». L’escolta 
assídua de la Paraula de Déu ens fa madurar una docilitat que ens disposa a acollir la seva obra en nosaltres, 
que fa fecunda la nostra vida. Si això ja és un motiu d’alegria, encara més gran és la crida a ser «col·laboradors 
de Déu», utilitzant bé el temps present per a sembrar també nosaltres obrant el bé. Aquesta crida a sembrar el 
bé no hem de veure-la com un pes, sinó com una gràcia amb la qual el Creador vol que estiguem activament 
units a la seva magnanimitat fecunda. 
¿I la collita? ¿És que la sembra no es fa tota amb vistes a la collita? És clar que sí. El vincle estret entre la 
sembra i la collita el corrobora el mateix sant Pau quan afirma: «El sembrador mesquí tindrà una collida 
mesquina, el sembrador generós la tindrà generosa». Però, de quina collita es tracta? Un primer fruit del bé que 
sembrem el tenim en nosaltres mateixos i en les nostres relacions quotidianes, fins i tot en els més petits gestos 
de bondat. En Déu no es perd cap acte d’amor, per més petit que sigui, no es perd cap «cansament generós». 
De la mateixa manera que l’arbre es coneix pels seus fruits, una vida plena d’obres bones és lluminosa  i porta el 
perfum de Crist al món. Servir a Déu, alliberats del pecat, fa madurar fruits de santificació per a la salvació de 
tots. 

(2)- Del MISSATGE DEL SANT PARE per a la Quaresma 2022 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Pujar al Tabor per tornar a la plana 

Jesús, Senyor, 
mentre seguies els camins de Galilea 
havies anunciat als teus deixebles, 
el final que t’esperava. 
Però ells no havien entès res. 

A ells –i també a nosaltres– 
ens fas deixar el tràfec del camí 
i ens invites a pujar al Tabor 
per veure-hi amb els propis ulls 
la plenitud d’una vida 
que ha seguit amb fidelitat 
els camins de Déu. 

Gràcies per fer-nos pujar a la muntanya, 
gràcies per deixar-te trobar en la pregària, 
gràcies per omplir-nos de la teva llum. 

Anima’ns, però, a baixar a la plana 
per seguir els teus mateixos camins, 
així serem testimonis creïbles 
de la teva vida entregada, del teu amor 
i de la teva resurrecció. 

Pere Codina Mas, publicat a “la missa de cada dia”, març 2007 


