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CONVERSIÓ, avui que encara hi soc a temps de donar fruits 

Jesús aprofita dos successos concrets per fer una crida a la conversió, a canviar de 
mentalitat, a actuar d’una altra manera. A viure com Jesús una vida de seguiment, 
d'amor i llibertat, deixant-nos empènyer per l’Esperit. 
Ens cal reconèixer que tenim arrelada molt endins la cobejança, un desig desordenat de 
posseir coses i persones, que ens allunya de l'amor de debò i ens fa sords a la veu de 
l'Evangeli. En aquest terreny sempre, sempre, ens cal de convertir-nos. Girar els ulls i el 
cor i el pensament vers Crist parar atenta l'orella escoltar-lo. Estimar com Ell ens va 
estimar: heus aquí el fruit que Déu espera de nosaltres. 

La conversió és possible des de la confiança, dedicar un temps a la pregària: Des del dolor de contemplar-te a la 
creu, vull demanar-te el do de la conversió i preguntar: Que vols que faci?  

Que tingueu una bona setmana! Mn. Pere-Lluís  
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A TAPIS (Maçanet de Cabrenys) HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Maria CASSÚ i MACH, † el 16 de març, a l’edat de 91 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dijous 24: conferència “Rembrandt i la Resurrecció: aproximació a l’experiència pasqual 
dels deixebles d’Emaús”. per Mn. Miquel Oliveras. A l’església de la Immaculada de Figueres, 
a les 20 h.  
Misses a l’hora habitual. Recordeu que el diumenge 27 de març hi ha canvi d’hora, entrem a 
l’horari d’estiu. A Maçanet canviarem l’hora de missa per Pasqua; fins a les hores la missa serà 
a les 7 del vespre. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:   DARNIUS: fam. Gorgot — Lazaro. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 25 € — DARNIUS: 35 €— MAÇANET: 40 €  

 

 Ens falten sacerdots al servei d’una Església en camí? 
Com ho veieu? Aquí hi trobareu algunes de les opinions que m’heu fet arribar. No oblidem de pregar perquè 
llegint els signes dels temps no manquin “sacerdots al servei d’una Església en camí”. 
 

Trobem que falten capellans? 

Clar que falten capellans!!!... i falta també reconeixement de la dona en tants àmbits on encara és discriminada: 
l’àmbit laboral, familiar, eclesial, social, científic, empresarial, econòmic... Per això si en el nostre àmbit 
d'església, fos reconeguda la igualtat de la dona, a més de col·laborar a fer una societat més justa i equilibrada, 
no estaríem tant pensant que ens falten capellans, si no que les tasques que aquests bonament fan i que per 
edat o per que son pocs ja no arriben, quedarien més repartides per aquesta igualtat, que de moment no hi és. A 
més, si el celibat actual dels Preveres fos opcional, qui sap si el nombre d'aquests augmentaria??!! Demanem 
doncs a l’Esperit Sant que ens doni llum per tal de que puguem ser Servidors fidels, serens, esponjats per arribar 
a totes les tasques encomanades amb calma i des de l'alegria profunda de servir al Senyor en el sí de l'Església. 

Gna. Rosa Murgui F.C 
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Malgrat tot estem segurs que el Senyor no ens deixarà sense pastors 
Els que seguim sent molt joves de esperit i no tant de cos hem anant veient com cada vegada 
es una mica menys còmode ser catòlic practicant. 
No em refereixo només a la defensa d’unes creences i valors que no son els oficials o/ i de 
moda a la nostra societat, si no a la nostra pràctica diària o setmanal. 
Horaris de Misses més restringits, esglésies tancades moltes hores al dia, barris o pobles 
sense Missa setmanal, més dificultats per accedir a alguns Sagraments. 
Tot això en gran part degut a la manca de sacerdots. 
Podríem analitzar llargament els motius d’aquesta manca de vocacions, segurament reflex de 
les carències de les nostres comunitats i de la imatge que transmet i la manca de adaptació a la 
modernitat de gran part de la nostra jerarquia. 
A curt termini només se m’ocorren dos accions que podem fer: 
- La pregaria, per demanar vocacions 
- La disposició, com laics, a ajudar i assumir les feines que els nostres sacerdots ens 
puguin delegar. 
Malgrat tot estem segurs que el Senyor no ens deixarà sense pastors. 
Cuidem als nostres sacerdots i que sentin el nostre escalf. 

Albert (Maçanet de Cabrenys /Barcelona) 
 

No ens ha pas d’estranyar que manquin capellans a casa nostre 
No ens ha pas d’estranyar que manquin capellans a casa nostre. No hi ha vocacions perquè la societat opulenta en 
que vivim cada vegada és mes atea. Si hi ha cada vegada més famílies i professors d’escola ateus com voleu que hi 
hagi vocacions per fer de capella o monja? Això també fa que cada vegada hi hagi menys gent que demani serveis 
religiosos catòlics. Per sort a altres països del mon no tan ateus com a casa nostra hi ha capellans joves que poden 
substituir les vacants de casa nostra. Caldrà anar-los a buscar allà per mantenir les nostres esglésies obertes i totes 
les tasques no sols d’evangelització sinó també detenció als pobres malalts presos educació o conservació de 
patrimoni històric. Es la única solució que hi veig ara per ara. 

David (Boadella d'Empordà) 
 

Un problema de difícil solució 
El mossèn ens va preguntar si calien mes capellans? que hi reflexionéssim i li enviéssim les respostes. 
Es cert que en els últims 10 anys Agullana ha passat d'anar hi 50 feligresos a missa, a molts dies no arribar a  20. 
Això equival a una mica mes del 2%. Segurament es degut a un canvi generacional en la societat que vivim.   
Les persones mes joves han estat educades en una societat més laica i això es reflecteix a l'assistència a missa i en 
les vocacions sacerdotals. 
Els mossens tenen molta feina i no poden acudir a per tot i es fan ajudar per el mateixos feligresos per la celebració 
de la paraula. D'una banda els alleugera de la feina però també contribueix a allunyar los de la vida de la parròquia. 
No hi ha interacció entre el mossèn i el feligresos. Segurament per l'acumulació de tasques efectuades pels mossens. 
Si per manca de vocacions hi ha menys capellans i els feligresos ajuden mes, pot arribar a passar que es tanquin 
encara mes esglésies rurals i només quedin les esglésies de les ciutats. 
Es un problema de difícil solució sinó s'innova i es reforma. 

Maria Teresa GA (Agullana) 

Gràcies per compartir la vostra opinió 

 

 PREGÀRIA: Sacerdots al servei d’una Església en camí 
Oh Senyor, 
que vau guiar el vostre poble pel desert, 
vers la Terra promesa; 
Vós vau cridar els deixebles 
i vau caminar amb ells, anunciant l’Evangeli, 
i els vau conduir a Jerusalem, 
perquè a través de la vostra passió i la vostra mort, 
coneguessin la glòria de la vostra resurrecció. 
Ara que acompanyeu la vostra Església, 
pelegrina en el món, 
us demanem que envieu sacerdots 

que caminin avui juntament amb aquells 
que convoqueu en la vostra Església; 
que ens enforteixin i consolin 
amb la unció de l'Esperit Sant; 
que ens animin i il·luminin 
amb la predicació de la vostra paraula; 
que ens alimentin i sostinguin 
amb la celebració de l’eucaristia 
i l'entrega de la seva pròpia vida.  
Amén. 


