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L’AMOR DÓNA PLENITUD A LA LLEI 
El sermó de la muntanya de Mateu invita al deixeble de Crist a 
introduir-se en un món nou: l'adhesió al Regne de Déu. No per 
imposició. El seguiment a la crida, quan és de veritat, sempre es troba 
dins de l'àmbit de l'amor, l'amor exigeix llibertat. Ets tu qui has de 
decidir si et mantindràs fidel. (Sir 15,15) 
Jesús ens fa anar a fons: el no-amor al germà comença amb l’enuig i pot 
arribar a matar. L’adulteri comença amb una mirada de cobdícia i 
acaba amb la ruptura d’un matrimoni. Perdre la credibilitat dels teus 
“sis” o dels teus “nos” pot ser molt fàcil.  
Tens davant teu l’opció d’estimar o no estimar, és la decisió més 
important de la teva vida. No l’eludeixis! 

   Que tingueu un bon diumenge i fins a la setmana vinent. Mn. Pere-Lluís. 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 18: Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 
diumenge, 19: Misses: Pont de Molins a les 9,30; Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 

 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Maria Coll Martí;  AGULLANA: Intenció particular. 

 

 XXXI Jornada Mundial del Malalt «Ocupa’t d’ell» 
El papa Francesc ens convida a celebrar la XXXI Jornada Mundial del Malalt, amb el lema: 
«Ocupa’t d’ell» La compassió com exercici sinodal de guarició. 
Aquesta Jornada ens invita a la pregària i a la proximitat amb els qui sofreixen, i cercar una nova 
forma d’avançar plegats per assegurar una millor assistència a les persones malaltes i ajudar-les 
a fer-se càrrec de la seva situació. És una bona ocasió per agrair la tasca que fan els 
professionals i els voluntaris en el camp de la salut, dels malalts i de la gent més gran de les 
residències. També és una oportunitat perquè tots els cristians siguem més conscients de 
l'important paper d'una bona pastoral de la salut i de una assistència religiosa, acompanyant els 
malalts i la gent gran a les residències i als hospitals. 
En el seu missatge, el papa, ens recorda que: “la malaltia forma part de la nostra experiència 
humana”, subratlla que quan la malaltia “es viu en l’aïllament i l’abandonament” i “no va 
acompanyada de la cura i de la compassió, pot ser inhumana”. 
La malaltia i la fragilitat, “no ens exclou del Poble de Déu; al contrari, ens porta al centre de 
l’atenció del Senyor”, és des de aquesta l’experiència que podem arribar a aprendre a caminar 
junts segons l’estil de Déu, que és proximitat, compassió i tendresa”. En la paràbola del bon 
samarità, ens recorda el fet dolorós de la “persona colpejada i abandonada al marge del camí”, 
com passa amb “molts germans i germanes, quan més necessitats es troben d’ajuda”. Cal 
“reconèixer la condició de soledat i d’abandonament” dels qui sofreixen, que ens demana “un 
moment d’atenció” saber estar al costat seu, patir amb els qui pateixen. 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  

AGULLANA: 23 €. — BIURE: 22 €. — DARNIUS: 25 €. — MAÇANET: 50 €. 
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És veritat, que “no estem preparats per la malaltia” i per això “tenim por de la vulnerabilitat”. 
D’aquí que “és important que tota l’Església es confronti amb l’exemple evangèlic del bon 
samarità, perquè es converteixi en un autèntic hospital de campanya”. “Tots som fràgils, tots 
som vulnerables” i per tant, “tots necessitem l’atenció compassiva que sap detenir-se” (com va 
fer el bon samarità amb l’home malferit) “apropar-se, guarir i aixecar” el qui es troba a terra, al 
marge del camí. 
 

 CAMPANYA DE MANS UNIDES “Frenar la desigualtat, és a les teves mans” 
En primer lloc agrair el compromís de totes les persones que mostren la seva solidaritat en els 
projectes de desenvolupament que a traves de Mans Unides arriben als tres continents.  
El treball per la justícia és un projecte comú, que incumbeix a tota la humanitat, del qual 
ningú no pot sentir-se exclòs. Només hi ha una humanitat, només hi ha una casa comuna i, des 
de la nostra fe, des de la missió i valors que ens caracteritzen, no podem ser indiferents a una 
realitat que fa indigna la vida de tants milions de persones. Perquè, si volem avançar cap a la 
fraternitat universal, hem de lluitar per posar fi a la desigualtat, la manca d’aliments, la 
misèria, que atempten contra la dignitat de tants homes, dones, nens i nenes.  
Mans Unides col·labora en la construcció del món que Déu vol. Amb aquesta Campanya iniciem 
un procés de cinc anys, en el qual anirem relacionant les nostres propostes amb els diferents 
objectius de desenvolupament sostenible proposats per la comunitat internacional. Ens unim 
així al projecte comú de fer d’aquest món un lloc més humà, equitatiu i just per a tothom, 
promovent un desenvolupament sostenible i inclusiu. 
Com ha dit el papa Francesc, respondre a la crida de Déu a fer-se càrrec de la humanitat 
ferida, «Està a les nostres mans, a les nostres obres de misericòrdia: no en les puntualitzacions 
i en les anàlisis refinades, no en les justificacions individuals o socials. A les nostres mans, i 
nosaltres en som responsables».     Delegacions catalanes de Mans Unides. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Feliços els qui segueixen la llei del Senyor 

Gràcies, Senyor, perquè m'has inscrit la llei 
en el cor, perquè els teus manaments 
són dolços i planers, sense legalismes ni lletra petita. 

Gràcies perquè la teva llei és exigent 
i no permet que em quedi satisfet 
i orgullós de ser just davant teu. 
Sempre queda un Pas a fer, 
un vici a corregir, 
una incoherència a esmenar, 
un egoisme a dominar. 

Gràcies perquè la llei dins el cor 
fa que no quedi mai perdut. 
Sí, la vida sovint és complicada 
i a vegades em sento perplex, 
però si miro dins meu 
i em pregunto què esperes de mi, 
sempre brolla el millor de mi mateix, 
que és el que tu hi has posat. 

Gràcies perquè, malgrat febleses i caigudes, 
el teu Esperit d'amor de vida i de perdó 
sempre em dona força per continuar, 
en l'esperança de participar un dia del teu Regne. 

Jordi Vila i Borràs, publicat a “la missa de cada dia”, febrer 2017 


