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NOMÉS QUE TINGUÉSSIU FE COM UN GRA DE MOSTASSA... 

L’evangeli d’avui comença amb una petició dels deixebles a Jesús, 
"doneu-nos més fe". La resposta de Jesús un cop més és un 
ensenyament.  
Els parla amb la imatge del gra de mostassa; que a l'aparença dels 
ulls és insignificant, però molt fecund i ple de vida quan arrela i 
dona fruit. La fe no és una actitud teòrica, és confiança, és acció, 
és estimació. La fe autèntica floreix en alegria i fructifica en 
fidelitat. 
La paràbola del servent inútil, ens és una invitació a una dedicació 

plena a la missió, a temps complet, sense rebaixes en esforç ni sacrifici, una altra visió del que 
és possible més enllà de les aparences i de l'ordre natural. Ens regala una reflexió implícita; la 
de no passar factura a Déu per la dedicació realitzada. La nostra vida ha d'estar definida pel 
servei. Un servei que, quan és dut a terme en plenitud des de l'amor i sense reserves, es 
gaudeix en plenitud. La fe és gratuïtat i creació que ve de Déu. 

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

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 8 d’octubre: Aplec a l’ermita de sant Miquel de Fontfreda, Maçanet de Cabrenys, 
missa a les 12 del migdia. Si no coneixeu aquesta ermita és una bona ocasió per fer-ho. 
Maçanet de Cabrenys Missa a l’ermita de Sant Sebastià, en honor a la Mare de Déu del Remei a 
les 8 del vespre. 
diumenge. 9: MISSES: Agullana a les 11 h. i Darnius 12,30 h. 
 
 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 

BIURE: Rosa Sans (11 aniv.). 
DARNIUS: fam. Gorgot—Lázaro 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 25 € — BOADELLA D’EMPORDÀ 8 €. — DARNIUS 40 € — MAÇANET 60 €. 

 

 El Bisbat de Girona viurà una nova ordenació sacerdotal després de dos 
anys i mig 

El nou capellà serà mossèn Carles Sánchez, que ha estat responsable de comunicació a 
la diòcesi, monjo a Solius i diaca permanent 
Avui diumenge, 2 d'octubre, la Catedral de Girona es tornarà a vestir de gala per a celebrar 
una nova ordenació sacerdotal després de dos anys i mig. El nou capellà serà mossèn Carles 
Sánchez, amb una llarga vinculació al Bisbat de Girona -d'on havia estat delegat de Mitjans de 
Comunicació- i que des de 2014 era diaca permanent. Actualment està, i seguirà estant, al 
servei de 22 parròquies de l'Alt i el Baix Empordà. L'ordenació anirà a càrrec de l'arquebisbe de 
Tarragona, mossèn Joan Planellas, ja que la diòcesi de Girona encara no té designat un nou 
bisbe després de la mort de Francesc Pardo, el passat 31 de març.  
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L'última ordenació viscuda al bisbat de Girona va ser la de mossèn Antoni Coll, el gener de 
2020, just abans de la pandèmia. Per tant, la de Sánchez serà la primera ordenació que es fa 
al Bisbat de Girona en dos anys i vuit mesos. L'anterior havia estat la de mossèn Dagoberto 
Rojas, l'abril de 2018. Per tant, la Catedral de Girona viurà la tercera ordenació sacerdotal en 
els últims quatre anys. 

Tret de: Laura Fanals -Diari de Girona - 26·09·22 

 

 TEMPS DE LA CREACIÓ 2022 
Si el sol fet de ser humans mou les persones a tenir cura de 
l’ambient del qual formen part, «els cristians, en particular, 
descobreixen que la seva tasca dins la creació, com també els 
seus deures amb la natura i el Creador, formen part de la seva 
fe».(Ls’ 64). 
Quan prenem consciència del reflex de Déu que hi ha en tot el 
que existeix, el cor experimenta el desig d’adorar el Senyor per 
totes les seves criatures i juntament amb elles, com s’expressa 
en el preciós himne de sant Francesc d’Assís. (Ls’ 87) 
Això provoca la convicció que, essent creats pel mateix Pare, tots els éssers de l’univers 
estem units per llaços invisibles i conformem una espècie de família universal, una sublim 
comunió que ens mou a un respecte sagrat, afectuós i humil. (Ls’ 89) 
 
A la llum de l’evangeli d’avui que ens recorda que la fe és gratuïtat i creació que ve de Déu. 
Quan admeten la gratuïtat del do rebut i el posem al servei de la casa comuna poden 
participar de la festa de Déu, com ho feu Sant Francesc d’Assís. Preguntem-nos avui: Què 
estem disposats a fer per construir un món millor, més just? 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

La fe em fa fort  

Senyor, 
la fe en vós m'obre a la Vida 
i em fa descobrir la grandesa de la persona. 

La fe dóna sentit a la meva existència 
i als esforços de fidelitat que vaig fent. 

La fe unifica tot el meu ésser 
i fa néixer en mi 
una sensació de pau i equilibrí. 

La fe en vós i en la persona humana 
és una força interior molt potent 
que em dóna fermesa i seny. 

Estic content d'haver cregut en vós, 
d'haver-vos fet confiança 
i d’esforçar-me per seguir-vos, 
posant en el cor i en la ment 
el missatge salvador i humanitzador 
de la vostra Paraula, la Bona Nova 
que m'ajuda a assimilar l'amor del Pare 
i em porta a viure com a fill seu. 

Crec sincerament; 
però augmenteu la meva fe. 

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


