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TENIR-HO TOT I NO VEURE AL NECESSITAT 

Lluc ens va posant al davant quin és el lloc dels pobres en el 
Regne i ens adverteix que parem atenció.  
L’Evangeli ens presenta la indiferència d'un ric envers el 
pobre Llàtzer. Qui gaudeix de l’abundància no vol ser solidari 
amb qui pateix necessitat. Però les riqueses són un engany. El 
ric també té necessitat i tard o d'hora ho ha de descobrir. 
Tots som éssers vulnerables i la fortuna més gran no ens pot 
deslliurar de la pobresa més gran: la mort. L’abundor ens 
cega perquè no veiem la realitat ens pot fer oblidar de la 
necessitat de salvació, tant de la nostre com la dels més 

febles. No cal que vingui un mort a revelar-nos-ho.  
Jesús ens ofereix que escoltem la "paraula de Déu" que es fa sentir cada dia en el nostre 
pròxim. Només cal mirar, sobretot els més fràgils, el qui passa necessitat per adonar-nos-en. 

Que tinguem una bona setmana! Amb afecte, Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 HAN MORT I HEM PREGAT PER: 

A AGULLANA Rosa PLAJA CARRERAS, † el 19 de setembre 2022, a l’edat de 96 anys. 
A TAPIS Rosa VALLS GUISET, † el 19 de setembre 2022, a l’edat de 90 anys. 

Descansi en pau! 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 1 d’octubre: ROMERIA DE LES PARRÒQUIES A LA SALUT DE TERRADES 

Celebració de la Paraula a MAÇANET de CABRENYS a les 20 h. 
diumenge. 2: MISSES: Biure a les 9,30 h.; Agullana a les 11 h. I Darnius 12,30 h. 
 

A Maçanet de Cabrenys celebrarem la festa de sant Miquel a l’ermita de Fontfreda el dissabte 
8 d’octubre. Missa a les 12 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Teresa Costa Carrera (cap d’any); Joan  
Agullana: Rosa Plaja Carreras; Acció de gràcies a Santa Eugènia. 
Darnius: Fabian Olivan (37 aniv.) i Luz Gómez 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 20 € — DARNIUS 53 € — MAÇANET 65 €. — PONT DE MOLINS 7 €. 

 

 VOLUNTARI EN LA PASTORAL PENITENCIÀRIA  

“Ser voluntari de presons implica posar-se en un mon que es "desconegut”. De fet, es tracta de 
portar o compartir la fe amb persones que estan condemnades que per tant la societat ha 
arraconat i no vol veure. És una tasca que, al principi, imposa un cert respecte pel que té de 
desconegut i limitant. Els qui ens hi sentim cridats, un cop hem fet l’esforç de trencar els 
nostres prejudicis, ens trobem amb persones que -com d’altres a fora- volen compartir la seva 
fe i viure la seva condemna des de la perspectiva cristiana, tot i que això pugui semblar 
contradictori. Moltes vegades ens trobem amb persones amb poca formació i en general en una 
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situació de fragilitat o bé amb dependències. Tot plegat pot fer creure que el treball pastoral 
penitenciari sigui feixuc i, en relació amb el temps i les energies esmerçades, porti pocs fruits. 
Però mesurar el bé que es fa a una ànima és una cosa que només pot fer Déu. Per a mi 
personalment, el meu temps de voluntari de presons ha estat un temps de creixement: no es 
pot portar la fe quan portem a sobre “la pols del mon”, i per tant cal anar a la presó amb 
l´ànima oberta i clara, i amb un gran esperit de servei. Pregar amb un grup de germans en la 
fe privats de llibertat o acompanyar-ne algun en conversa individual és la tasca a fer, però 
aquesta es fa mirant de “ser Jesús” a cada moment. Al final, puc dir que he experimentat el 
diví allà dins i que aquesta tasca m´ha evangelitzat i convertit: pecadors ho som tots i, tant a 
la presó com a fora, ens cal la misericòrdia de Déu Pare”.  

Narcís Bassols (voluntari de presons del Bisbat de Girona) 
 

 TEMPS DE LA CREACIÓ 2022 
Avui creients i no creients estem d’acord que la terra és 
essencialment una herència comuna, els fruits de la qual han 
de beneficiar tothom. Per als creients, això es converteix en 
una qüestió de fidelitat al Creador, perquè Déu va crear el 
món per a tots. Per consegüent, qualsevol plantejament 
ecològic ha d’incorporar una perspectiva social que tingui en 
compte els drets fonamentals dels més postergats. [...] La 
tradició cristiana mai no ha reconegut com a absolut o 
intocable el dret a la propietat privada i ha subratllat la funció 
social de qualsevol forma de propietat privada. Sant Joan Pau 
II va recordar amb molt èmfasi aquesta doctrina dient que «Déu ha donat la terra a tot el 
gènere humà perquè aquesta sustenti tots els seus habitants, sense excloure ningú ni 
privilegiar ningú». [...] Per tant, afirmà que «no és conforme amb el designi de Déu usar 
aquest do de tal manera que els seus beneficis afavoreixin només uns pocs» . (Ls’ 93) 
 
Llegint l’evangeli d’avui cal que ens preguntem si no som cecs al patiment que generem als 
nostres germans amb els nostres hàbits consumistes i malbaratadors que estan destruint la 
casa comuna i també si no som sords a la paraula de Déu. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

El camí de la vida i de la felicitat  

Senyor,  
amb la paràbola del ric i del pobre Llàtzer, 
voleu que comprengui que, 
quan em deixo portar pel desig immoderat 
de les riqueses i del benestar material, 
fàcilment se'm va tancant el cor 
a l'amor i a la justícia, i esdevinc 
insensible a les necessitats dels altres. 

Aquest tancament produeix en mi 
una gran pobresa interior 
í, sense que me n'adoní, em pot portar 
a una situació de sofriment i de mort. 

Feu que no em deixi enlluernar mai 
per les falses promeses de felicitat 
del benestar i de les riqueses materials; 
que sàpiga servir-me’n perfer el bé 
i compartir la felicitat amb als altres. 

Josep Codina i Farrés, publicat a: “la missa de cada dia”, setembre 2004 


