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EL TESTIMONI QUE CONVIDA A DESCOBRIR JESÚS 

Joan dona testimoni de Jesús amb una fermesa 
sorprenent, s’hi refereix amb com el servent sofrent del 
que parlava Isaïes,  dient: "Mireu l'anyell de Déu, que pren 
damunt seu el pecat del món". Convida als seus deixebles 
a fixar en ell la mirada. El seu testimoni suscita el 
seguiment: "Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar 
així, van seguir Jesús" (Jn 1, 37). L’evangeli d’avui ens 
ajuda a recordar que l'Església és una comunitat de 
testimonis amb la missió d'ajudar a descobrir Jesús com a 
Salvador. 

Avui és un bon dia per assenyalar Jesús als qui ens envolten. De mostrar-los el seu pas. De fer 
per manera que fixin en ell la mirada. D’anunciar-los que és ell qui pren damunt seu els 
nostres pecats i dona la vida per amor. I ho hem de fer com Joan, (que diu: «jo no sabia qui 
era») sabent que no el coneixem prou, doncs conèixer el Crist és un camí que mai s'acaba, que 
l'ha de fer cadascú.      Que tingueu una bona setmana. Mn. Pere-Lluís 
 

 HORARI MISSES PARROQUIALS: 
dissabte 21: Misses en honor a Sant Sebastià: Les Escaules a les 12 h. 
                  Maçanet de Cabrenys, a les 19 h a Sant Sebastià 
diumenge 22: Agullana i Darnius a l’hora habitual 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Miquel Gibert Colls (28 aniv.).           AGULLANA: Dolors Armadà i Ambrós Genís. 
DARNIUS: Raúl Pereira (cap d’any) i Ma. Rosa Pairot; Maria Teresa Masdevall (10 aniv.); Carmen 
Girbal. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
Dia de Reis. AGULLANA: 14 €. — DARNIUS: 15 €. — MAÇANET: 65 €. 
Diumenge. AGULLANA: 35 €. — DARNIUS: 25 €. — MAÇANET: 45 € 

 

 Carmen avui va per tu 
No hem puc creure que ja no i siguis entre nosaltres. Avui volia venir a veure’t a l’hospital per 
veure com estaves, però malauradament quan estava dinant la meva àvia m’ha donat la trista 
notícia de la teva pèrdua. Me’n enrecordo de quan venia a l’església a ajudar-te a netejar, a 
col·locar les flors o a fer el pessebre. També tinc bons records de quan venia a casa teva a 
passar la tarda amb tu i els teus gats que a mi hem feien por, però gràcies a tu la por la vaig 
perdre. També me’n enrecordo de l’excursió que vam fer amb els del poble juntament amb 
altres parròquies a Barcelona i de moltes més excursions. 
Recordo també quan vas estar al meu costat junt amb la Montserrat el dia de la meva 1rª 
comunió com també vas estar al costat d’en Víctor. Com no recordar el teu banc a primera fila 
a mà esquerra al costat d’en Jesús i la Montserrat. I mai oblidaré les vegades que venies a casa 
a conversar amb la meva àvia. 
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Carmen ets, eres i seràs una gran persona que sempre feia que l’església fes goig a tota 
l’època de l’any. Plogués, fes sol o mal temps sempre estaves allà per deixar l’església com si 
fos casa teva. 
PD: Una estrella que brilla més en el cel. Sempre et recordaré. 

Sasha Asensio Bosch, 3 de gener 2023 
 

 X CAMINADA PER LA PAU Aturem les guerres  
dissabte 28 de gener 2023 

Punt de trobada a l’església de Pont de Molins a les 11 h. 
per anar fins el santuari de la Mare de Déu del Roure. 
 

Estem preparant la X caminada per la pau, la proposta 
és trobar-nos, caminar junts i compartir reflexions. Si 
teniu alguna proposta feu-la saber al mossèn que ho 
coordina. 
 

Uneix-te i comparteix aquesta ruta! 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Us he pogut conèixer! 

Jesús, 
he estat de sort! 
Gràcies als vostres testimonis 
us ne pogut conèixer i, de mica en mica 
he après a estimar-vos i a seguir-vos. 

Quan em Paro a Pensar 
en el que m'ha donat la fe, 
m'adono que ha estat 
un punt de referència constant 
i m'ha ajudat 
a unificar la meva vida i a donar-li sentit; 
m’ha permès de comprendre 
la grandesa de tota persona 
i la importància d’esforçar-me 
per arribar a ser allò que el Pare espera de mi 
i ajudar els altres a ser-ho. 

Amb la força del vostre amor 
i amb les vostres actituds, 
m'aneu ajudant a créixer humanament 
i a alliberar-me 
de tot allò que em pot perjudicar 
a mi í als altres. 

Com deia el vostre precursor, Joan: 
«Sou el qui lleveu el pecat del món», 
perquè pugui viure, des d'ara, 
la vida veritable. 

Que la vostra amistat m'ajudí 
a comprometre'm 
en la lluita contra el mal 
en mi, en els altres i en la societat. 

Josep Codina, publicat a “la missa de cada dia”, gener 2005 


