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QUARESMA és caminar assedegats buscant l’aigua viva! 

Jesús ens convida avui a seguir en el camí, la set ens fa aturar al costat 
del pou. La set, la recerca de l’aigua i la necessitat de beure, ens parlen 
del desig profund de vida en plenitud que hi ha en el cor humà.  
En el diàleg amb la samaritana Jesús li demana aigua i alhora li ofereix 
assedegar la set més profunda que trencar enemistats i crea fraternitat.  
A nosaltres també se’ns convida a entra en diàleg amb tota mena de 
persones, sense jutjar ni condemnar, demanant el que necessitem, oferint 
el que som, comunicant el que creiem l’alegria de l’evangeli, creant 
fraternitat, construint el Regne de Déu. 

Bon camí quaresmal!, Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 18: Trobada familiar de catequesi dels arxiprestats de l’Alt Empordà. taller de 
diàleg per als pares i mares i gimcana per a la mainada. Al santuari de la Mare de Déu de la Salut 

de Terrades, a les a 10h. 
Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 

diumenge, 19: Misses: Pont de Molins a les 9,30; Agullana: 11 h.; Darnius: 12,30 h. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Josep Pujol Cardonner (30 aniv.). 
DARNIUS: fam. Gibrat—Puigmal i fam. Perxès—Llauró; Rosa Madrenas Garriga. 

 

 

 Formar-se per la Litúrgia i deixar-se formar  des de la Litúrgia 
El passat dilluns, 6 de març, l’església de sant Esteve de Vila-Sacra, quasi plena amb persones 
d’arreu de l’arxiprestat, mossèn Jordi Font ens convidava a una reflexió partint de la 
pregunta: Passo per la missa o la missa passa per mi? Amb altres paraules. Vaig a missa i en 
surto com he entrat o a mida d’anar-hi em vaig deixant fer.  
Partint que com veiem les nostres celebracions, sovint migrades, avorrides... Valorant el relat 
dels deixebles d’Emaus (Lc 24, 13-35) que comença amb dos que es troben amb Jesús; parlen 
de la vida i com la Paraula de Déu hi posa llum; quan es fa tard es posen a taula i en partir (i 
entregar) el pa reconeixen el Crist; per tornar d’on venien tocats pel que havien celebrat. Una 
crida a participar millorar en la celebració. 
Com hem d’avaluar la missa? Com sabem si la missa passa per mi: valorant la missa en la 
mesura que ens mou a la caritat, convertir-nos en allò que hem menjat: ser més cos de Crist. 
Formar-se des de la Litúrgia -ens deia el ponent- és obra lenta de l’Esperit Sant. El treball 
artesà que l’Esperit Sant va fent en el temps. L’Esperit Sant entrarà a nosaltres si l’hi obrim la 
porta, ens cal cultivar els silenci. Davant de l’excés d’amor i de bellesa només hi ha una 
resposta, fer silenci. 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  

AGULLANA: 44 €. — BIURE: 22 €. — DARNIUS: 30 €. — MAÇANET: 85 €. 
La col·lecta de la setmana vinent va destinada al seminari 

mailto:perelluis.aymerich@gmail.com


Participació activa i conscient. Si el punt anterior era, ser-hi ben present i deixar que l’Esperit 
Sant faci en nosaltres. La participació recull tot allò que podem fer cadascú, des de qui 
prepara que l’església estigui oberta; arreglada -deia el ponent- val més una margarita senzilla 
i humil que unes flors de plàstic de fa molt de temps. Començar amb un cant que tots hi 
participen. La importància de que la proclamació de les lectures sigui audible, ben preparada. 
Que la homilia parli de la Paraula i de la vida; Que els gestos ens ajudin a viure la celebració. I 
l’Eucaristia ens ha de portar a la vida, amb el cor una mica tocat  per la trobada. 
Ja veieu un treball personal que cadascú ha de fer per ell mateix i una participació que entre 
tots ens ajudi a viure activament la celebració. Una ocasió per valorar i agrair a totes les 
persones que a cada església ajuda a fer-ne un lloc que ens acull, un agraïment a totes les 
persones que col·laboren en les celebracions. I una crida a totes les persones que penseu que 
participant-hi més activament us ajudarà a viure més la celebració. Si vols col·laborar? Digues-
ho i la teva aportació serà ben vinguda. 
 

 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. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  
Dona’m aigua de la teva! 

Senyor; sovint sento set 
i corro cap a diversos pous per apaivagar-la. 
Com la samaritana, 
em costa reconèixer de què tinc set. 

Per això m'equivoco de pou: cerco satisfacció  
en el consum de diversos productes, especialment els que m'ofereix la publicitat, 
en persones que estiguin per mi, que m'ofereixin moments gratificants, 
en experiències d'alt voltatge emocional, 
en espectacles musicals o esportius que em facin vibrar, 
en productes que m'ajudin a oblidar l'avorriment o l'absurd que visc, 
en gurus que em prometin arribar a la il·luminació... 

Però la meva set no s'apaga, 
més aviat em fa tomar, una i altra vegada, 
als pous de sempre, en una mena de cercle viciós. 

Fins que un dia en un dels pous em vens a trobar 
demanant-me tu aigua a mi. 
I així m'obres un altre horitzó: 
no cercar-me a mi mateix, 
sinó cercar els altres i a tu. 

No condemnes ni ridiculitzes 
la meva recerca infructuosa, 
però, amb humilitat i discreció em fas descobrir  
la set que cerco sadollar en el més profund del meu ésser: 
la set d'un Amor com el teu, 
d'una Vida per sempre amb tu. 

Al final acabo, com la samaritana, 
demanant-te: «Dona'm aigua de la teva!». 

Màxim Muñoz i Duran. Publicat a: Missa de cada dia, març 2023 


