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PEL CAMÍ DE LES BENAURANCES  

Que tothom busca de ser feliç, no hi ha cap dubte. Però sovint 
ho fem per senders equivocats, perquè, tossuts, ho volem fer 
a la nostra manera i no pas com Déu vol.  
El itinerari que Jesús proposa és una alternativa sorprenent als 
camins més fressats per la humanitat, que són la recerca del 
benestar, l’èxit, la riquesa, el propi interès... 
Jesús posa la felicitat en el camí dels qui són conscients de la 
seva pobresa, dels qui busquen el consol de Déu i no es 
conformen amb alegries passatgeres, dels qui no tanquen els 
ulls i el cor davant el sofriment dels altres, dels qui anhelen la 
pau i la justícia i no volen passar per sobre de ningú, dels que 
prefereixen una consciència neta a un guany immerescut, dels 
que estan disposats a aguantar la persecució abans de trair la 
veritat i la justícia. 

Bon diumenge i fins a la setmana vinent. Mn. Pere-Lluís. 
 

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

Pepita GRATACÓS BOSCH, † el 24 de gener a l’edat de 91 anys.           Descansin en pau! 
 

 HORARI DE MISSES: 
dissabte, 4 febrer: Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 
diumenge, 5 febrer: Biure: 9,30 h. Agullana: 11 h. Darnius: 12,30 h 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
MAÇANET: 45 €— Les ESCAULES: 12 €. — AGULLANA: 18 €. — DARNIUS: 30 €. 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Ángela Garcia Simón.  

AGULLANA: Intenció particular. 
DARNIUS: fam. Felipe—Gaspar. 

 

 PARLAR DE LA PAU 
Parlar de la Pau.  
On és la pau de que tant es parla i no apareix per enlloc. 
Si fóssim mags que no faríem per obtenir la pau al món.  
Deliris de grandesa i poder un cranc maleït que corromp els nostres cors.  
Esclaus de la vida que ens fa perdre el nord, i oblidem la importància dels valors essencials 
tant necessaris com el pa de cada dia,  
Fomentar la Pau i creure en ella, hauria de ser un deure per tothom des de el cor. 
Com deia Gandhi, "La Pau és el camí". 

 Mercè Gibrat, Darnius 
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 Trobem-nos amb Jesús a l’Evangeli  
Tens una Bíblia a casa? Saps on és? Quan fa que no la 
llegeixes? Diumenge passat era el diumenge de la Paraula. El 
Papa Francesc, després de la pregària de l’Àngelus  a Plaça de 
Sant Pere del Vaticà deia això: 
«Redescobrim amb sorpresa el fet que Déu ens parla, 
especialment a través de les Sagrades Escriptures. Llegim-les, 
estudiem-les, meditem-les, resem-les. Llegim cada dia un 
passatge de la Bíblia, especialment de l'Evangeli: aquí Jesús 
ens parla, ens il·lumina, ens guia. I us recordo el que he dit 
en altres ocasions: tingueu un petit Evangeli, un Evangeli de 
butxaca, per a portar-lo en la bossa, sempre amb nosaltres; i 
quan hi hagi un moment durant el dia llegiu alguna cosa de 
l'Evangeli. És Jesús que ens acompanya. Un petit Evangeli de butxaca, sempre amb nosaltres». 
Si en altra temps ens deien que un llibre és un amic, sapiguem que en l’evangeli ens parla 
Jesús. Llegir l’evangeli ens ajuda a conèixer més Jesús, que coneixent-lo l’estimem i estimant-
lo el seguim. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Si voleu ser feliços 

Jesús, 
com en vós i en el Pare tot és amor 
i ens estimeu com a fills i filles vostres, 
és normal que vulgueu que siguem feliços. 

Ens voleu fer comprendre 
que el camí de la felicitat 
sempre serà un camí de senzillesa, 
de pobresa d’esperit, 
de transparència, de solidaritat, 
de compassió, 
de compromís amb la pau i de la justícia; 
un camí de fidelitat i amor 
fins a donar la vida. 

Sabeu que la recerca obsessiva 
de la facilitat i la deixadesa 
mai no em podran donar 
una felicitat duradora. 

Com que sou molt sincer amb nosaltres, 
em dieu que, 
si vull seguir-vos i trobar la vida en vós, 
he d'estar disposat a prendre cada dia 
la creu de la fidelitat 
a les exigències de la vida real. 

Us agraeixo la vostra sinceritat 
i les vostres propostes. 
Feu que comprenguí i visquí 
el camí de les benaurances. 

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


