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ESTIMAR MÉS PER SUPERRAR LA MALDAT 

Continuem amb el Sermó de la muntanya, Jesús ens proposa reptes 
a superar: L’al·lusió que fa a la llei del talió no és per respondre 
mal per mal, sinó per reduir-lo tant com sigui possible. Superar l’odi 
i la violència latents en el cor de l'home que poden rebrotar en 
qualsevol moment.  
Jesús ens proposa: respondre al mal amb el bé. Vèncer el mal amb 
un excés d'amor, així com la mort serà vençuda amb un excés de 
vida que és la resurrecció. Posant la mirada en Déu ens diu: "Sigueu 
perfectes com el vostre Pare del cel és perfecte". Des d'aquesta 

perspectiva és raonable la crida a perdonar i el manament de l'amor als enemics. 
Ens cal creativitat i realisme perquè l'evangeli d'avui no es quedi en una fantasia utòpica. És 
possible transformar el capitalisme salvatge amb una economia del bé comú, és possible desfer 
la violència amb el pacifisme, cal convertir el món en una unió de persones i pobles lliures i 
solidaris.  

I Que tinguem un bon inici de la quaresma. Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET DE CABRENYS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Pilar CABELLO SÁNCHEZ, † el 17 de febrer a l’edat de 73 anys.  Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Fausto Torrent Rosa.     DARNIUS: Jesús Sánchez Peinado (cap d’any) 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dimecres 22 febrer: dimecres de Cendra 

dissabte, 25: Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 
diumenge, 26: Misses: Agullana a les 11 h i Darnius a les 12,30 h. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA CAMPANYA CONTRA LA FAM 2023: 

AGULLANA: 40 € — DARNIUS: 60 € — MAÇANET: 170 €                            Gràcies per la vostra col·laboració! 
 

 COMENCEM LA QUARESMA 
El 22 de febrer, és Dimecres de Cendra. 
Començarem la Quaresma, que ens encamina cap a la Pasqua, el nucli central de la nostra fe.  
Comencem, doncs, a preparar-nos, posem-nos  en camí de pregària i de conversió per a aquest 
esdeveniment cabdal de la nostra fe. Disposem-nos-hi amb aquells elements de la nostra vida 
que ens han de permetre viure intensament la fe per a l’arribada al cimal pasqual. 
Les celebracions cristianes ens hi acompanyen i ens ho mostren amb signes d’austeritat i amb 
el color morat que, en la cultura cristiana, és signe de l’esperit penitencial. 
Aquest temps comença amb un ritu o un gest de la imposició de les cendres. La cendra ens 
recorda aquesta dimensió limitada, moridora, caduca, de la naturalesa humana. Ens disposa a 
iniciar el camí quaresmal com a itinerari de conversió, de revisió, de canvi i de millora de la 
pròpia vida en la perspectiva de l’evangeli. 
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 CONSTRUIR PONTS MÉS ENLLÀ DE LES FRONTERES 
La Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional entre totes les religions, confessions i 
creences és un esdeveniment anual que se celebra durant la primera setmana de febrer des 
del 2011. 
Es va constituir per promoure una cultura de pau i no violència, va ser proposada per primera 
vegada pel Rei Abdullah II de Jordània a les Nacions Unides el 2010. 
En la resolució, s'afirma que la comprensió i el diàleg entre religions constitueixen dimensions 
importants de la cultura de pau. 
Amb l'observació d'aquesta setmana, es vol posar en relleu la necessitat imperiosa que les 
diferents confessions i religions dialoguin perquè hi hagi més comprensió mútua, harmonia i 
cooperació entre les persones i que els imperatius morals de totes les religions, conviccions i 
creences incloguin la pau, la tolerància i la comprensió mútua. 
La Delegació Episcopal per al Diàleg Interreligiós del Bisbat de Girona des de 2014, juntament 
amb la Taula de Diàleg i els Amics de la UNESCO de Girona ens hem sumat a la invitació de 
l'ONU. Hi aprofitem l’avinentesa per presentar la versió catalana del Calendari interreligiós i 
interconviccional, elaborat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR): una 
eina per donar a conèixer la diversitat de creences i sensibilitats presents en el món i a casa 
nostra. 
Enguany, com a tema proposat per l’any 2023, ens parla de La presència i la saviesa de les 
dones en les diferents cultures i tradicions espirituals i la ponència ens la va presentar la 
Laura Mor, periodista i col·laboradora de Catalunya Religió. 

Josep Blanco; de Darnius 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Feliços els qui posen pau 

Quan algú em fa mal penso de seguida 
que el món està podrit, 
que no em puc fiar de ningú 
i que he de fer servir les meves armes 
per sobreviure. 

I així es van propagant, 
de generació en generació, 
l'egoisme, la violència, la mentida, 
la desconfiança i la venjança. 

Tu, has vingut, Senyor, 
a trencar aquest cercle viciós, 
a redimir aquest pecat original. 
El foc no es venç amb més foc, 
el mal no es venç amb més mal. 
El foc es venç amb l'aigua 
i el mal es venç amb el bé. 

Que l'aigua del teu baptisme, 
pel qual ens identifiquem amb tu, 
ens faci capaços d'escampar pel món 
la llavor del Regne que tu hi has plantat, 
i que hi germinin la pau i el bé. 

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


