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Avui, celebrem el Diumenge de la Paraula per tal que tot el poble sant de Déu reflexioni i 
valori la importància que té llegir i viure el contingut de la Paraula de Déu en la pròpia vida 
cristiana. Ens recorda la importància que cada cristià, a casa nostra, tinguem l’hàbit de llegir, 
estudiar, resar i fer-nos familiars amb aquesta Paraula que tenim a la Bíblia. 
 

DEIXEU LES XARXES I COMPARTIM LA VIDA  

Tant bon punt Joan és tancat a la presó, Jesús comença la seva 
missió. La primera crida de Jesús és a la conversió. Se situa en 
continuïtat amb el Baptista, però amb un sentit força diferent: 
no es tracta de sortir-se airós del judici de Déu, sinó d'estar a 
punt per acollir el seu Regne d'amor i de misericòrdia. Amb la 
cita d’Isaïes ens diu que Jesús és una gran llum per al poble 
que vivia en tenebres.  
La crida als primers deixebles ens assenyala que és ell que ens 
invita personalment a formar part del seu equip i seguir Jesús 
transforma la vida de les persones. És una bona ocasió per a 
recomençar el nostre camí de deixebles. 

Permet que Déu il·lumini els racons obscurs de la teva vida i t’ensenyi el camí que porta fins a 
ell. 

Que tingueu una bona setmana. Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte 28: TROBADA CATEQUESI FAMILIAR GRUP DE FE D’ADULTS ens afegim a la 
caminada per la Pau, a l’església de Pont de Molins, a les 11 h. 
Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 
diumenge 29: Agullana i Darnius a l’hora habitual 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 63 €. — DARNIUS: 25 €.— MAÇANET: 40 € — PONT de MOLINS: 6 €. 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Maria Olivet Coll (13 aniv.).  

AGULLANA: Rosa Lahoz i Dolors Balot. 
DARNIUS: fam. Gorgot—Lazaro. 

 

 MOBILITZACIONS CONTRA LA GUERRA 
Aviat, el 24 de febrer, farà un any de l’inici de la guerra d’Ucraïna. En els seus primers mesos 
la vàrem veure gairebé en primera persona, amb aterridores imatges de nens, persones grans i 
dones fugint d’una guerra i deixant un paisatge desolador tot darrere. Era difícil poder trobar 
veus crítiques amb el que estava succeint: davant desastres que provoquen fortes commocions 
i confusió és molt difícil tenir la fredor d’anàlisi que requereix el moment. Aleshores, la 
majoria de veus, tertúlies i opinions demanaven portar armes al poble ucraïnès per poder 
lluitar contra Putin. La Naomi Klein explica molt bé aquests fenòmens en el seu llibre La 
doctrina del xoc i descriu com s’aprofita planificadament aquest moment per donar resposta al 
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problema mitjançant la implementació de polítiques, sovint impopulars, que disten molt de 
ser la solució al problema plantejat. Passat un temps, quan la guerra ja no ocupa tantes 
portades, la reflexió i mobilització de mica en mica es va instaurant. Ningú negarà que la 
guerra d’Ucraïna és el resultat d’una lluita entre potències mundials on malauradament el 
poble ucraïnès hi posa el territori i la seva població. Els històrics i veterans activistes per la 
pau ho van dir des de l’inici: aquesta guerra és el resultat dels interessos entre potències 
militars. 
El resultat, avui dia, d’aquesta malaurada i trista guerra ha estat augmentar el poder de 
l’OTAN i consegüentment l’increment significatiu del pressupost militar dels països. El Centre 
Delàs ha emès un informe –que es pot consultar a la seva pàgina web– on ho explica amb 
detall. A la seva pàgina web destaca “3 de cada 10 euros que inverteix l’Estat el 2023 aniran 
dirigits a inversions en armament, pujant fins als 7.742,97 milions, que suposa un increment 
del 68,92% respecte de l’any anterior”. Evidentment aquestes polítiques van en detriment 
d’altres com exercitar la diplomàcia per portar la pau als països o desenvolupar polítiques 
socials, entre d’altres. Per sort, hi ha unes discretes mobilitzacions que setmanalment es 
concentren en diferents pobles davant l’ajuntament per demanar l’aturada de la guerra. A 
Girona, cada dimecres a les 7 del vespre; a Figueres, cada divendres a la mateixa hora, i cada 
dissabte a Banyoles a les 12 h. Esperem que aquestes discretes mobilitzacions es converteixin 
en massives, els arguments que les promouen s’ho ben mereixen.. 

 MARTA BALL-LLOSERA; Article  publicat  en el diari El PUNT AVUI, 13 de gener 2023 
 

 X CAMINADA PER LA PAU Aturem les guerres  
La X caminada per la pau, volem que sigui una 
mobilització més en contra de 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. 
 

Volem que caminar junts sigui una ocasió per  compartir 
reflexions. 

Uneix-te i comparteix aquesta ruta! 
 

 PREGÀRIA PER L'UNITAT DELS CRISTIANS 

Oh Pare, 
Vós voleu que nosaltres,  
els vostres fills i filles,  
ens mantinguem units: 
us preguem per la unitat de tots els cristians. 

Ajudeu-nos a estimar i comprendre’ns uns i altres, 
a superar el nostre orgull, la nostra poca fe 
per vèncer totes les divisions. 

Feu, Senyor, que no ens acostumem a estar separats. 
Manteniu viva, en nosaltres, la consciència 
que la separació entre els cristians divideix  
i això ens aparta del vostre amor. 

Ensenyeu-nos a viure en fraternitat. 
Afermeu la nostra fidelitat a la vostra Paraula 
i feu-nos disponibles a la vostra voluntat. 

Amb la força del vostre Esperit,  
reuniu-nos entorn el vostre Fill, Jesucrist, 
perquè el món us reconegui. Amén. 

Adaptació de “Pregària per la unitat de l’Església” 


