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CAMÍ DE RETORN AL PARE 

A l’evangeli d’avui Jesús ens proposa una paràbola sobre la 
misericòrdia de Déu, que ens mostra el seu cor de Pare.  
Tota la narració ens atrapa la imaginació, ens toca la 
sensibilitat i ens activa el pensament. “Un home tenia dos 
fills...”. 
La paràbola resta oberta, ens posa davant del Pare. Sense 
manar-ho, ens convida a participar de la festa. Tots som 

convidats a tornar a la casa del Pare, tots som convidats acollir el germà. 
Si volem tornar al Pare, que d'això es tracta, convé que ens fixem en Ell més que en nosaltres 
mateixos (i els nostres pecats) i en com Ell estima també al meu germà, no només a mi! El 
perdó de Déu demana reconciliar-nos amb el germà, i això és a les nostres mans. 

Bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET DE CABRENYS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Paquita PALOMERAS i PUNTUNET, † el 21 de març, a l’edat de 92 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
divendres 1 d’abril: VETLLA DE PREGÀRIA A L’ESTIL DE TAIZÉ. Textos per la reflexió, silencis, 
cants, pregàries, testimonis… a la Parròquia de Bàscara, a les 20 h.  
La setmana vinent CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ a Maçanet, Biure, Agullana i a 
Darnius podrem celebrar el perdó i l’Eucaristia. A l’hora habitual.  
A Maçanet canviarem l’hora de missa per Pasqua; fins a les hores la missa serà a les 19h. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ AL “DIA DEL SEMINARI”: 
AGULLANA: 40 €. — DARNIUS: 50 €. — MAÇANET DE CABRENYS: 180 €. 

 

 Ens falten sacerdots al servei d’una Església en camí? (2) 
La setmana passada vam tenir ben present el dia del seminari, una ocasió per reflexionar i 
pregar perquè no faltin capellans a les nostres parròquies. En primer lloc vull agrair a tots els 
qui heu pensat i especialment als qui heu fet arribar la vostra reflexió, a la pregunta de si 
trobem que falten capellans. Compartir aquestes breus reflexions ens ajuda a escoltar-nos en 
aquest caminar junts. Gràcies. 

La pregunta és, falten Capellans? 
Dintre la nostra petita comunitat es ben evident la feina que ha de fer el nostre rector, ell sol 
porta cinc o sis parròquies així es troben altres tantes escampades per tot arreu. On és el 
problema? Al meu perer, la falta de vocacions i l'avançada edat de la majoria, que es troba a 
las portes de la jubilació, o la supera. 
S'ha parlat molt del celibat, com un dels factors principals de la manca de capellans. 
Si, és cert que potser trobem a faltar la visita del capellà en diferents àmbits, estàvem 
acostumats anys enrere quan això era possible. 
És d’agrair l'ajuda dels laics o diaques per les celebracions en cas de necessitat, però fins on 
pot arribar la seva tasca?  
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Per descomptat, cada vegada més sembla que la gent s' allunya de l’església, serà també per 
falta de fe o confiança. 
Estaria bé opinar o reflexionar sobre aquest tema, ja que els passats 19 i 20 de març vam 
celebrar el dia del seminari.             Mercè Gibrat.   Darnius 
 

Manca de capellans 
És un fet constatat que en l’església actual hi ha una manca de vocacions sacerdotals. Cada 
vegada són més la quantitat de parròquies que ha d’atendre una mateixa persona. L’encàrrec 
de Jesús va ser que els creients ens reuníssim entorn de la celebració de l’Eucaristia. No va 
parlar en cap moment del celibat obligatori dels capellans ni que les dones no es poguessin 
ordenar.  
Pot ser hauríem de posar atenció en la manera que Sant Pau triava els presidents de les 
comunitats: l’església demana a una persona que es faci càrrec d’una comunitat, i potser, no 
esperar que hi hagi gent que vingui a dir-nos que Déu l’ha cridada a ser capellà. 
Un altra punt a tenir en compte: tothom qui es senti cridat per Déu a la tasca de servir a 
l’església pot ser seria convenient en lloc de tancar-los en un seminari destinar-los a alguna 
parròquia on podrien estudiar, educar-se i formar-se i a l’hora, ajudar. 
Avui tenim ja molts diaques permanents, abadesses, priores que ho poden fer tot excepte 
presidir l’Eucaristia. És un col·lectiu que podria donar un magnífic servei a les parròquies en 
cas que es poguessin ordenar. Igualment,  en les assemblees dominicals en absència del 
prevere, solen existir unes persones, homes i dones que també poden ser bons presidents de 
l’Eucaristia. 
Si no ens modernitzem i posem l’església al dia, cada vegada serà més difícil trobar capellans 
que cobreixin totes les necessitats. Si la comunitat som tots, hem d’incloure tothom. 
Necessitarem uns Bisbes preparats i oberts, capaços de coordinar i distribuir tasques entre el 
personal descrit anteriorment segons les necessitats de cada parròquia.  Joan Reynal (Agullana) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Un Pare tot bondat 

Jesús, el teu fill,ens ha parlat tant de tu... 
Ens ha dit que eres un Pare tot bondat, 
tot misericòrdia i tot perdó. 

Tu que esperes el retorn del fill esgarriat 
abans -fins i tot- que la gana el faci decidir, 
fes-nos desitjar que torni a casa  
qualsevol germà que se’n hagui anat, 
i fes-nos sentir la necessitat de tornar 
cada vegada que ens n’hàgim allunyat. 

Tu que al fill gran recomanes misericòrdia 
perquè aixísigui de debò fill teu, 
fes que reconeguem el teu perdó 
i sapiguem perdonar com tu perdones. 

Tu que no condemnes ni l’un ni l’altre, 
fes que mai no ens enlluerni 
ni la vida dissoluta del petit, 
ni la rigidesa intransigent del gran: 

Fes que sapiguem reconèixer 
-i sobretot imitar-la teva bondat,  
la teva misericòrdia i el teu perdó. 

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


