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APLEC A SANT ANDREU D’OLIVEDA  
I FESTA HOMENATGE DE LA GENT GRAN a Darnius 

DESPERTEM EL GOIG DE SENTIR LA PRESÈNCIA DE DÉU 

Amb el primer diumenge d'Advent comencem avui l'any litúrgic. 
Advent: ens recorda el projecte de Déu d'apropar-se a les nostres 
vides. Ens desvetlla i urgeix a posar-nos a caminar amb les mans 
obertes, actitud de pregària, per respondre a la crida amorosa de 
Déu.  

Les paraules de Jesús a l'evangeli són prou severes ens han d'esperonar per reconèixer el 
"temps de Déu" i fer-lo nostre. La responsabilitat ens reclama. El Regne ens necessita. La 
referència a Noè, el no saber ni el dia ni l’hora, ens convida a estar sempre vetllant, no fos cas 
que no ens trobés preparats en aquell moment. Si no ho fem, posarem en perill la nostra fe, 
amenaçada per la somnolència, dissipada per les distraccions, esmorteïda per les rutines. 
Restar atent i despert, equival a sentir-nos conscients de viure el moment present i no 
perdre'ns en el passat ni en el futur. 

Bon començament d’Advent! Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
divendres, 2: Xerrada-col·loqui “Equilibri emocional i sentit de la vida” a càrrec del Dr Albert 
Sala, metge. A l’Institut Muntaner de Figueres a les 19,30 h. Arxiprestat Alt Empordà Interior 
dissabte, 3: MISSA a les 11 h. Maçanet MISSA a les 19 h. 
diumenge, 4: MISSES  Biure a les 9,30 h, Agullana i Darnius a l’hora habitual 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Josep Pagès    AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà. 

 DARNIUS: Francesca Pairot, Mn Joaquim Pairot, Carles Perxes. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA: 
BOADELLA: 25 €. — DARNIUS: 20 €.— MAÇANET: 55 €. + 26 € (Tapis) — LA VAJOL: 80 € 

 

 ACTITUD DE SERVEI  
L’espiritualitat de cada persona es manifesta de diferents maneres i la visualització amb la 
comunitat també, però hem de ser conscients que en moments d’escassetat de recursos, el 
petit gest és molt important. 
Quan s’arriba a la jubilació tot et fa pensar que comences una nova etapa. S’inicia un període 
marcat pel “deixar” la feina, però amb possibilitats d’altres activitats i interessos. És una 
etapa que et va fent sentir que comences a ser gran, que anem envellint, però que encara 
tenim capacitat per a molta fecunditat. 
És per això que vaig pensar en el sentit d’afrontar des del meu interior aquests propers anys, 
dissenyar com els vull viure i fer projectes sobre ells, perquè precisament perquè anem 
“deixant” també això demana saber-ho fer amb creativitat i sabent discernir les nostres 
qualitats que encara mantenim vives, en actiu i al servei del nostre entorn, les nostres 
amistats, la família, i en la comunitat a la que pertanys. 
En aquesta època de la jubilació sovint se’ns fa present el fet de que ja tenim més passat que 
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futur: ja és molta la vida viscuda, la feina feta, les persones que hem conegut, les 
responsabilitat adquirides... Mirem el futur, seguim caminant, però amb nosaltres camina tota 
una experiència viscuda que, en general, ens aporta saviesa, maduresa, serenitat i ganes de 
seguir endavant. És per això que ens podem permetre viure gratuïtament aquest temps.  
Ja som rics de moltes coses, ja hem rebut molt, suficient per a seguir vivint. 
I la primera manera de viure de forma gratuïta és celebrant i agraint tot el que hem viscut: 
fets, èpoques, feines, facetes, persones... Mirar la nostra història personal, fer-nos conscients 
de tot allò que hem après, de la riquesa que hem anat acumulant... No ens cansem de 
recordar, celebrar i agrair!!!  
Viure gratuïtament ens ha de portar a compartir la nostra experiència i saviesa de la vida 
sense esperar res a canvi, no cercant res per a un mateix.  
Viure gratuïtament vol dir regalar la nostra presència sent portadors de pau, d’esperança, de 
relacions fàcils; oferint acollida i escolta a qui ho necessiti. 
Viure gratuïtament és l’aportació valuosa que podem fer en un món que sempre demana coses 
a canvi: jo et dono si tu em dones.  
Viure gratuïtament és mostrar aquella saviesa del que sap que només donant de forma 
desinteressada, hom pot rebre i rebre de forma abundant. 
Davant de les necessitats de la nostra agrupació de parròquies vaig creure oportú posar-me a 
disposició del bisbat per oferir l’ajuda que calgués, com fer Celebracions de la Paraula per 
exemple. 
Mantenir viu aquest caliu de comunitat i celebració és molt important per la gent que ha viscut 
la seva espiritualitat a redós del ritus i celebracions religioses i respectar la seva educació 
rebuda dins del temps que ens ha tocat viure, però no hem de perdre l’esperança que a través 
de la Paraula puguem mantenir una catequesi permanent que ens ajudi a comprendre millor el 
món en que vivim. 
Per tot això, recomano aquesta reflexió personal, a no defallir en pensar que el món millor 
que tots esperem l’hem d’anar construint nosaltres, pensant en les paraules de Raimon 
Panikkar: “una gota d’aigua, quan arriba al mar deixa de ser gota, però continua sent aigua”. 

Josep Maria, Darnius. 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Temps de silenci i espera 

Ens cal aprendre, Senyor, 
a viure a temps de silenci i espera. 
Aprendre a descobrir senzillament 
la teva presencia amagada 
en les coses petites de cada dia 
que ens parlen de la teva voluntat 
d'acompanyar-nos sempre. 
Ens cal aprendre a vestir-nos la mirada 
de la teva llum que ens deixa reconèixer 
la teva petjada de bondat i bellesa 
en tota la humanitat i creació. 
Ens cal aprendre a fer camí cada dia 
amb la joia renovada i la confiança ferma 
que anem al teu encontre, 
perquè tu vens, Senyor, 
per a seguir sent Vida entre nosaltres. 
Ensenya'ns a escoltar-nos amb més respecte, 
que al fons de nosaltres, resta la teva Paraula, 
sempre sanadora i punyent. 
Ens cal aprendre, Senyor, 
a viure a temps de silenci i espera. 

Mercè Casamor, publicat a: “la missa de cada dia”, novembre 2022 


