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JOSEP ACULL ELS PLANS DE DÉU 

L’evangeli del quart diumenge d’Advent, Mateu ens narra «la manera 
com Jesús, el Messies, vingué al món». Així proclama la divinitat i la 
humanitat de Jesús. És el gran misteri cristià: Jesús, el fill de Maria, 
no només serà, imatge i semblança de Déu, com som totes les 
persones, sinó que en ell, "per obra de l'Esperit Sant", habitarà la 
plenitud de Déu. Ens presenta Josep de Natzaret, que era un home 
bo, el neguit de la nit, l’insomni del qui intueix el misteri, passa del 
dubte a la confiança, Josep confia en els plans de Déu no es retira 

sinó que acollirà la mare i el nadó i els protegirà en tot moment.  
A vuit dies del Nadal, Josep ens és avui, model d'Advent, model d’acollida del Senyor, que no 
tinguem por de posar-nos al servei del projecte de Déu, Ell sempre compte amb nosaltres. 

Ja falta poc per Nadal, Veniu Senyor Jesús! Mn. Pere-Lluís 
 

 MISSES DE NADAL: 
dissabte, 24 Maçanet de Cabrenys, les 19 h. Darnius 20,30h 
Nadal: Agullana: 11 h. Les Escaules: 12,30 h 
Sant Esteve (dl 26) Biure a les 11 h. 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Àngela Amiel; Josep Bosc Pagés  PONT de MOLINS: Llorenç Jou Roca. 
AGULLANA: per la pluja. DARNIUS: Enriqueta Safont Gibrat (2n aniv.) Pere Puigmal (9è aniv.) . 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
Festa de la Immaculada: AGULLANA: 38 €. (L’Estrada) — DARNIUS: 20 €.— MAÇANET: 60 €  
Diumenge: AGULLANA: 20 €.  — DARNIUS: 25 €.— MAÇANET: 60 € (Sta Llúcia) 

Recordeu que les col·lectes de Nadal van destinades a Càritas 
 

 CONTINUA LA CONSULTA PER UNA ESGLÉSIA SINODAL 
Amb el títol «Eixampla la teva tenda» s’ha presentat un document de treball, per continuar 
amb la consulta participativa de com ha de funcionar l’Església sinodal. Com hem de seguir 
caminant junts. Una consulta que malgrat contar amb poc temps a Figueres ens vam aplegar 
unes 45 persones d’arreu de l’Empordà. Mn. Joan Amich, vicari episcopal i membre de la 
comissió del Sínode, ens va presentar el “Document de treball per a l’Etapa Continental” 
(d’unes 46 pàgines, que hi ha la possibilitat de llegir) elaborat a partir del resum de les 
aportacions fetes en la fase diocesana. En la qual, recordem-ho, vam fer la nostra aportació 
des de les parròquies. En la trobada matinal a la Immaculada de Figueres d’aquest dissabte 10 
de desembre vam usar el díptic de dues pagines per seguir parlant i escoltant-nos. El sis grups 
vam posar en comú 3 preguntes que es van recollir al final, amb punts de coincidència com la 
importància de contar amb la participació de tots sense discriminació de gènere; vèncer el 
clericalisme; la importància de l’escolta...  
I sabent que, si algú vol, encara es pot enviar un resum d’un foli com a màxim a la Comissió 
diocesana del Sínode, això si, abans del 10 de gener de 2023, a sinode@bisbatgirona.cat. 
Per una Església més sinodal, participem-hi! 
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 PER UNA ESGLÉSIA SINODAL: comunió, participació, missió 
El passat dissabte 10 de desembre, al matí, ens vàrem reunir unes quaranta persones de totes 
les parròquies de l’Arxiprestat, als locals parroquials de la Immaculada de Figueres per una 
nova consulta sobre el Sínode. 
Mn. Joan Amich, vicari episcopal i membre de la comissió diocesana del Sínode, ens va 
introduir a la lectura i comprensió d’aquest document, d’una forma pausada, didàctica i 
entenedora tot afegint pinzellades de fragments escrits per altres diòcesis de l’altra punta del 
món. Un exercici necessari el d’anar reflexionant sobre les nostres pròpies reflexions, l’única 
manera d’avançar en el camí de conversió i reforma. 
Es tractava doncs, d’escriure en un sol full, les impressions d’aquest document, manifestar el 
nostra desacord en alguns punts i determinar quines eren les prioritats que cal establir. De tot 
aquest recull encara s’haurà de fer una síntesi com si al final del procés, es pogués resumir en 
unes poques frases. 
Però el més important de tot és que no és una consulta tancada, no podem donar unes 
instruccions perquè es portin a terme i seguir com si res. Aquesta reforma ha de ser dinàmica i 
constant com ho és la vida mateixa. 
Donem gràcies a Déu, perquè els cristians ens sentim escoltats i l’Església accepti aquest paper 
de canvi que demana la societat i tots ens podem sentir més corresponsables de les decisions 
que anem adoptant en un futur. 

Josep Maria Blanco Seguí, Darnius 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

No tinguis por! 

Senyor, 
com Josep, sovint tinc por d'acceptar 
les realitats que no acabo de comprendre, 
encara que la fe m'inviti a acceptar-les. 

Necessito que il·lumineu el meu interior 
com ho vau fer amb Josep, 
perquè comprengui 
que el vostre amor és tan gran 
que feu coses que no comprenem 
i que ens semblen impossibles. 

Que com Maria i Josep 
aculli el vostre Esperit 
I guardi en el meu cor 
les meravelles del vostre amor. 

Que us aculli a casa meva 
i em deixi guiar per la vostra presència; 
que totes les meves reaccions 
estiguin amarades de confiança en vós, 

Gràcies, 
perquè amb la presència de Jesús a la terra 
m'és més fàcil de creure en el vostre amor. 

Josep Codina, publicat a: “la missa de cada dia”, desembre 2004 


