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QUARESMA UNA OPORTUNITAT PER LA VIDA 

Comencem la Quaresma. Sabem que hem de triar? 
Jesús davant els reclams enlluernadors «si ets Fill de Déu, digues que 
aquestes pedres es tornin pans», respon: "L'home no viu només de 
pa". Davant la instrumentalització de Déu i de les persones, de «si 
ets Fill de Déu, tira't daltabaix”, Jesús respon "No temptis el Senyor". 
I davant la possibilitat de tenir poder controlant “tots els reialmes 
del món i adorar el temptador”, però sotmès als ídols Jesús referma: 
“Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol”. 
A nosaltres la Quaresma ens pot ajudar a renovar i viure més 
intensament la fe baptismal, si en fem un temps de purificar la 
intenció, de practicar el dejuni compartint el pa i la justícia amb els 
altres fent almoina i amb una oració que ens situï davant el nostre 
Pare que vol que visquem en la llibertat dels fills de Déu, tot 
ajudant-nos els uns als altres.  

Que tingueu una bona i santa quaresma! Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 4 març: Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 
diumenge, 5: Misses: Biure: 9,30 h. Agullana: 11 h. Darnius: 12,30 h. 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Mercè Planes i Manel Campà;     DARNIUS: Maria Puigmal i Enric Donat 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 42 €. — DARNIUS: 30 €.— MAÇANET: 70 € — PONT de MOLINS: 12 €. 

 

 SOLIDARITAT AMB ELS DAMNIFICATS DEL TERRETREMOL DE TURQUIA I SÍRIA. 
És una pràctica força estesa en les nostres parròquies encendre una espelma, una petita llum 
que esdevé pregària o acció de gràcies per una intenció personal. 
Durant aquest temps de Quaresma, la vostra aportació econòmica en encendre una espelma la 
oferirem als damnificats pels terratrèmols de Turquia i Síria, a través de Caritas Internacional. 
 

 La catequesi a la caminada per la pau  
El passat 28 de gener de 2023, ens vam  reunir per començar la ruta a l'Església de Pont de 
Molins. Alguns parlaments per part de les persones participants... 
La Júlia i la Lidia, les dues més petites; preparem amb elles un mural on escriurem: Construïm 
la Pau. Aquí si poden dir i opinar d' accions concretes que poden fer per portar Pau en el seu 
mon encara petit! 
La Júlia pregunta: si fem la caminada s'aturaran les guerres? Tan de bo tothom tingués la ment 
innocent com vosaltres petites, un cor tant gran per estimar, un mirar ampli que traspassi 
l’horitzó i unes mans que s' allarguin per ajudar!  
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La caminada serveix per fer- nos visibles, per fer saber que som contraris a les guerres, per dir 
que volem per a tots una realitat millor absent de paisatges negres i cases derruïdes per 
armes. 
Quan ja la nostra casa Terra està cansada de malalties nou vingudes, de violència gratuïta, de 
fenòmens naturals que arrasen poblacions senceres, deixant tristesa i dolor...encara hi ha algú 
què per justificar el seu poder s' atreveix a començar unes guerres inútils, en les quals el més 
important és conquerir, res no valen les vides de les persones, grans, mitjanes o petites que 
queden trencades per sempre... 
Nosaltres ara que podem, serem la seva veu, aguantarem ferms, encara que com avui bufi la 
tramuntana tant fort que s' emporti fins i tot el mal humor... Serem valents com el romaní què 
és capaç de florir en les situacions més adverses.  
Desafiant el fred i el vent arribem a dalt al Santuari de la Mare de Déu del Roure, tot explicant 
contes i pintant alguna pedra. Allà a redós trobem aigua i pomes boníssimes per qui vulgui fer 
un mos. Gràcies. Cada ú diu perquè ha volgut fer la caminada i s' estableix una conversa 
debat. Fem foto de grup i cap avall. Qui vol, pot quedar- se a dinar. Quina situació tant 
diferent de la que viuen la gent que està al mig d' una guerra...No creieu?  
Quantes caminades s' haurien de fer per esborrar les armes i tot el patiment què comporten?  
Menudes, menuts, grans i jovent sobretot, que teniu l' empenta per poder arribar on calgui, 
feu visible si voleu, el vostre  rebuig a les guerres!  
Fem les caminades que calguin, convençuts que algun dia regnarà la Pau!!! Gràcies a tothom 
per fer- ho possible. Una abraçada. 

Maria Durbau; catequista 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Senyor Jesús, l’evangeli ens ensenya que 
l’Esperit et conduí al desert per ser temptat. 

A la pregària que ens vas ensenyar 
demanem cada dia al Pare 
que no ens deixi caure en la temptació. 

Fes que tinguem sempre el do de discernir 
què hem de triar en cada ocasió 
i prou humilitat, esperit de conversió 
i confiança per no desanimar-nos 
cada vegada que caiem; 

així com misericòrdia i fraternitat 
per ajudar a alçar-se i continuar el camí 
a tots els qui han caigut. 

Que aprenguem a vèncer les temptacions 
amb les mateixes armes que tu usaves: 
alimentant-nos de la Paraula de Déu 
i no substituint l’amor i l’adoració al Pare 
pels ídols que se’ns presenten. 

Fes-nos semblants a tu 
perquè sapiguem ajudar-nos mútuament 
a vèncer els mals i els conflictes 
que afecten tota la família humana. 

Et donem gràcies, Senyor Jesús, perquè 
tu ets solidari amb tota la humanitat. 
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