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ENTREM EN LA SETMANA SANTA  

La celebració d’avui es mou entre l’entusiasme espontani dels qui aclamen 
Jesús a l’entrada de Jerusalem i la seva passió i mort a la mateixa ciutat pocs 
dies més tard. 
L’evangeli d’avui ens proposa una actitud de compromís amb Jesús, de seguir-
lo en tot i per tot, fins on Ell ens porti. No oblidem les causes de Jesús: els 
qui pateixen malalties, els pobres, els que passen fam, els que ploren, els que 
són perseguits, els qui moren en tantes creus també avui. 
De la Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons sant Lluc ressaltar l’actitud de 
lliurament fins al final, el Senyor no s’ha guardat res. Fins i tot en mig del 
patiment fa molt de bé. Estiguem ben atents a les paraules, actituds, mirades 
i silencis del Mestre en aquest camí d’entrega total. 

Bona setmana Santa! Mn. Pere-Lluís. 
 

 Mons. Francesc Pardo, gràcies 
La missa exequial del bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo que es va celebrar a la Catedral 
de Girona. Va acollir un miler de persones que van acomiadar-se del qui ha estat al capdavant 
de la nostra diòcesi durant 13 anys i mig. La cerimònia va estar presidida per l'arquebisbe de 
Tarragona, Mons. Joan Planellas, que en la homilia el va recordar com a “missioner 
incansable” assenyalant que: “Allà on veritablement gaudia era anat a les parròquies, estant 
entre la gent li sortia el millor d’ell mateix”. Que descansi en pau! 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 PREPAREN EL SEU CASAMENT A PONT DE MOLINS  
Jose Antonio GIL CABEZAS (natural de Figueres) amb Elisabet CLOS QUINTANA (El Far d’Empordà). 
 

 A TAPIS Maçanet de Cabrenys HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Francisco MACH NOGUÉ, † el 29 de març, a l’edat de 91 anys. Descansi en pau! 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
 MAÇANET: Joanet Costa Carrera (cap d’any)   DARNIUS: Palmira Gibrat. 
 

 

DIJOUS SANT, 14 d’ABRIL Agullana CENA del SENYOR—Missa a les 20 h.  
DIVENDRES SANT, 15 d’ABRIL 
 Darnius CELEBRACIÓ de la PASSIÓ a les 16 h. 
  Maçanet de Cabrenys VIACRUCIS a les 18 h. 
DISSABTE de GLÒRIA, 16 d’ABRIL Maçanet de Cabrenys  

VETLLA PASQUAL—Missa a les 20 h. 
DIUMENGE DE PASQUA, 17 d’ABRIL 
  Pont de Molins Missa a les 9,30 h. 
  Agullana (Festa de Pasqua) Missa a les 11 h. 
  Darnius (Festa de Pasqua) Missa a les 12,30 h.  

 

Dissabte Sant, 16 d’abril  RECÈS a Maçanet de a l’església de Sant Sebastià a les 17,30h 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  

AGULLANA: 20 €. — BIURE:7 €.  — DARNIUS: 25 €. — MAÇANET: 45 €. 
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 Gràcies, Arcadi! 
Ara fa l’any que ens vares deixar després d’una profunda lliçó de comiat, carregada d’esperança i humanitat. No 
cal dir que continues present entre nosaltres ara que sembla que el món ha embogit més que mai amb una altra 
guerra sense sentit, a Europa. Aquesta, no silenciada com la gran majoria. 
I no en tenim prou amb aquesta ximpleria que el govern espanyol ha canviat d’avui per demà la política del 
Sàhara Occidental. I mentre obre les portes als que surten d’Ucraïna, continua tancant les portes als que 
intenten sortir d’Àfrica. I el portaveu europeu Josep Borrell, que demana invertir més i millor en el pressupost 
militar. 
Quantes vegades recordem, ara més que mai, les teves paraules a favor de la pau: “Com a pacifista que soc, he 
intentat sempre que la gent entengui que les guerres no només són absurdes (quin resultat esperem de la 
violència?), sinó que a més es preparen buscant excuses i falsos enemics per justificar i perpetuar l’existència 
d’una de les indústries més grans del món i que mou més diners: la indústria armamentista.” 
La teva tesi doctoral del 1993 sobre La indústria militar a Espanya, els coneixements i les informacions 
actualitzades al llarg de tota la teva vida ens han ajudat a mantenir l’esperit crític i treballar per una societat més 
humana i per una democràcia més profunda i avançar per consolidar arreu la Declaració dels Drets Humans. 
Per això en aquest aniversari recordem el teu testimoni, amb un cicle d’activitats a Olot i Girona durant el mes 
d’abril sobre economia social, ecologia, cultura de pau i esperança, quatre de les teves causes. El testimoni 
d’aquell professor que ensenyava economia afirmant que havia estudiat econòmiques “per treure de pobres els 
més pobres davant un sistema tan injust com en el que vivim”. 
Mirant enrere recordem les campanyes compartides al llarg dels anys (No a l’OTAN, Papers per a tothom, 
Objecció fiscal, 0,7%, Contra el comerç de les armes, Volem acollir, etc.), les conferències, taules rodones, 
recollides de signatures, i debats, a parròquies, universitats i associacions de veïns. Compartir treballs i il·lusions 
amb tu una colla d’anys ha estat un privilegi. Mantenim vives les teves recomanacions de professor: educació, 
educació, educació amb reflexió i pensament crític. 
El teu record i el teu testimoni de coherència entre el que pensaves, el que deies i feies continuen estimulant la 
nostra vida. Gràcies, Arcadi, moltes gràcies. 

MON MARQUÈS (Membre de Justícia i Pau de Girona) publicat al Punt Avui+ el 7 d’abril 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

El poder o el servei 

Jesús, Senyor- avui diumenge de rams- 
ens imaginem trobant-nos  
enmig d’aquella gentada entusiasmada 
que t’aclamava com messies de Déu. 

I sentim que ens preguntes 
quina és la raó del nostre entusiasme: 
si el miratge del poder i la fama 
o bé el camí de servei que tu has seguit. 

Tu vols que ens adonem  
la teva glòria és una altra cosa: 
la teva entrada triomfal a Jerusalem 
la vas fer muntant un humil pollí, 
com a constructor i príncep de pau. 

Obre’ns la intel·ligència 
perquè entenguem d’una vegada 
que allò que ens invites a compartir 
no és el triomf de la força del guerrer 
sinó la glòria del teu servei humil. 

Cf. Pere Codina Mas, publicat a “la missa de cada dia”, abril 2007 


