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LA PREGÀRIA DES DE LA POBRESA 

La paràbola del fariseu i del publicà d'avui ens convida a reflexionar sobre la 
humilitat i sinceritat en la nostra actitud orant. Si l’actitud del fariseu 
assenyala la tendència a creure'ns millors que els altres, pensant que 
nosaltres som millors. En contraposició ens mostra el publicà. El contrast de 
la paràbola ens pot fer adonar de com vivim i ens relacionem, i de com en la 
pregària ens acostant a Déu. Ens convida a reconèixer humilment que 
nosaltres no ens salvem perquè som bons ni per les nostres bones obres, sinó 
perquè Déu és bo i misericordiós. Si vols ser ric als ulls de Déu has de ser 

humil, viure atent al seu amor i no posar-li barreres. La pregària des de la pobresa ens despulla 
de nosaltres i transforma tot el nostre ser. Quan reconeixem que necessitem que Déu sigui 
misericordiós i bondadós amb nosaltres, ens situem correctament en relació a Déu i els altres.  

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Carme VENTÓS PAIRÀ, † el 20 d’octubre, a l’edat de 98 anys. Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 29: Maçanet de Cabrenys Missa a les 8 del vespre. 
Diumenge, 30: Aquest dia hi ha canvi d’hora. MISSES: Agullana a les 11h. i Darnius a les 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Carmen Pagés. 
AGULLANA: fam. Cruz—Cardiel—Genís.  DARNIUS: fam. Felipe—Gaspar. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 30 €— DARNIUS 45 € — MAÇANET 85 €.— PONT de MOLINS: 8 €.  

 

 EL CAMÍ DE LA PAU  
El President Pedro Sánchez es va comprometre amb l’OTAN per assolir una despesa en 
Defensa del 2% del PIB per a l’any 2029. Resulta que la despesa real del pressupost de 
Defensa, seguint criteris de l’OTAN, per l’any 2023 ja supera aquesta xifra (2,18% del PIB de 
2021). El Govern amaga més de la meitat del pressupost de Defensa en partides d’altres 
Ministeris i cossos de seguretat pública de naturalesa militar com la Guàrdia Civil. Si només 
comptem les xifres que dona el Govern el pressupost de Defensa per 2023 suposa un augment 
de més del 25% respecte a l’any anterior (1). 
Davant d’aquesta opció armamentista un es pregunta si aquest és el camí per arribar la pau. 
És evident que més augment d’armament comporta més probabilitat de conflictes bèl·lics, 
però potser encara creiem massa amb la dita del temps dels romans. “Si vis pacem para 
bellum” ( Si vols la pau , prepara la guerra). Raimon Panikkar deia que “no es realista 
esforçar-se per la pau si no procedim a un desarmament de la cultura bèl·lica en la que 
vivim”. I feia la següent proposta:“ Si vis pacem para te ipsum” (Si vols la pau, prepara’t tu 
mateix). 
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Cal tenir clar quin és el camí de la pau i la justícia, i treballar tossudament pel desarmament 
i desenvolupament (erradicació de la fam, adaptació al canvi climàtic...) 
(1)Podeu consultar l’informe a https://www.lamarea.com/2022/10/12/el-presupuesto-real-de-defensa-en-
2023-sera-de-26-341-millones-de-euros-mas-del-2-del-pib-comprometido-por-sanchez/. 

Jaume Pera, Membre de Justícia i Pau de Girona. 
 

 El Papa anuncia que el Sínode s'allargarà fins al 2024 
Aquest passat diumenge, 16 d'octubre, al matí, al final de l’Àngelus dominical, el Sant Pare va 
anunciar que la propera XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes se celebrarà 
en dues sessions, amb un any de diferència: la primera del 4 al 29 d’octubre del 2023, i la 
segona a l’octubre del 2024. 
"El camí sinodal requereix no tenir pressa", ha subratllat el Papa. La decisió d'allargar aquest 
procés d'escolta respon a tenir "un temps més ampli de discerniment". "Confio que aquesta 
decisió afavoreixi la comprensió de la sinodalitat com a dimensió constitutiva de l'Església". El 
pontífex vol que tothom visqui la sinodalitat "com a germans i germanes que donen testimoni 
de l'alegria de l'Evangeli". 
Un procés que passa per les esglésies locals, les diòcesis i les assemblees continentals 
La XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, convocada pel papa Francesc el 
2021, porta per lema 'Per una Església sinodal: comunió, participació, missió'. Aquest Sínode va 
començar amb un procés d'escolta a les esglésies locals. Un treball que, després de passar per 
les diferents diòcesis, van continuar fins a 112 de les 114 Conferències Episcopals de totes les 
Esglésies Catòliques Orientals. 
Ara continua amb una Etapa Continental que culminarà amb la celebració d’Assemblees 
Sinodals Continentals, entre gener i març de 2023, convocades per revisar el camí recorregut, 
per continuar l’escolta, el discerniment a partir del Document de l’Etapa Continental i segons 
les especificitats socioculturals de les seves regions respectives, amb l’objectiu d’aconseguir 
una etapa final en aquest camí espiritual. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Feu-me humil i sincer! 

Senyor, 
doneu-me seny i equilibri per donar  
a cada cosa i a cada actitud  
el valor que té en la meva vida. 

Que mai no em deixi encegar per l'orgull, 
exagerant el bé que faig o les qualitats; 
sobretot, que no menyspreï mai els altres 
sobre posant-me a ells o humiliant-los. 

Que amb senzillesa  
reconegui les meves mancances 
i obrí el cor a la vostra ajuda i a la dels altres. 

Que mai no em deixí portar pel pessimisme 
o per una falsa humilitat  
que m'impediria de reconèixer les meves qualitats  
i no em deixaria fer el bé. 

Feu-me assenyat i valent, responsable i solidari pel bé de tots, 
perquè us pugui servir amb amor í llibertat, 
desenvolupant amb realisme i compromís 
les meves capacitats pel bé de tots; 
però que ho faci sempre amb senzillesa. 

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


