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QUARESMA és deixar-se il·luminar per Jesús 

L’Evangeli d’aquest diumenge (Jn 9,1-41) narra la trobada de Jesús 
amb el cec de naixement i aquesta trobada mou a la fe. 
Els deixebles busquen qui té la culpa, la resposta de Jesús es 
contundent: «Ni pecà ell ni els seus pares, sinó perquè es 
manifestin les obres de Déu en ell». Com abans, també avui hi ha 
patiments que costa d’explicar, i si ens quedem en buscar qui en té 
la culpa ens tancarem al misteri de la novetat que comporta. Ens 
cal reconèixer la nostra ceguesa, perquè Jesús pugui omplir de 
llum la nostra foscor. Deixem que ens curi per experimentar el goig 
de poder-lo veure i creure. 

Cal voler sortir de la foscor i fer per manera que Jesús et toqui. Has de demanar de viure com 
els qui són de la llum. Has d'esforçar-te a donar fruits de bondat, de justícia i de veritat. I, 
després de tot això, fes de cada instant de la teva existència una acció de gracies pel regal de 
la llum: que mai no se t'oblidi de donar gràcies. 

Bon camí quaresmal!, Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A HAN MORT I HEM PREGAT PER: 

Paquita CABAÑÓ PRIM, MAÇANET DE CABRENYS † el 13 de març a l’edat de 90 anys.  

Pere CORTADA MALLART, AGULLANA † el 14 de març a l’edat de 82 anys. 
Descansin en pau! 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
DARNIUS: Claudia Hinder. 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dilluns, 20: TALLER DE LECTURA DE LA PARAULA, a l’església de la Immaculada de Figueres: 19,30 h. 

dimecres, 22: VETLLA DE PREGÀRIA, a l’església romànica de Palau-Saverdera, a les 19,30 h. 
dissabte, 25: TROBADA GRUP DE FE D’ADULTS, a la rectoria de Darnius a les 16,30 h.; 

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

 

 ELS SANTUARIS, ESPAIS D’AVITUALLAMENT 
Fa poc, els primer dies de març vaig tenir de nou l’ocasió d’assistir a la XLIV Trobada de 
Santuaris de Catalunya i Balears i també Andorra. No recordo a quantes he assistit, només sé 
que la XXV es va celebrar al Mont. Cada any quan arriba el mes de març, els Secretariat 
Interdiocesà de Santuaris (SIS) convoquen una trobada a un lloc de recolliment. Enguany ha 
estat a Tortosa, en una casa d’espiritualitat, on ens va acollir Mn Juanjo, delegat de santuaris 
de Tortosa. Allí ens hem aplegat clergues i seglars encarregats del funcionament dels santuaris 
de: Montserrat, Sagrada Família, Sant Josep de la Muntanya, El Miracle, El Corredor, la Font de 
la Salut de Sant Feliu de Pallerols, La Mare de Déu Salut de Terrades, Santuari del Mont, 
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Santuari de la Mare de Déu de Meritxell d’Andorra, la Mare de Déu de Núria, Mare de Déu de la 
Gleva, Santuari de la Sisa, de les illes de Menorca i Mallorca; Sant Blai de Campos i altres. En 
aquestes trobades celebrem laudes, eucaristia, vespres i ponències, compartint àpats i també 
entreteniments. Visitem algun santuari de la zona. Aquest any hem visitat Traiguera al  Real 
Santuari Font de la Salut, a la comarca del Maestrat. 
Aquí una mostra dels temes que hem tractat dins un espai de pau, silenci, germanor. 
El lema de la trobada d’aquest any era «Els laics en la pietat popular i els santuaris» En va 
parlar José Luis Arin Roig, biblista i vicari general del bisbat de Tortosa, que ens va regalar un 
llibre molt interessant «La paraula de Déu dels diumenges i festes A B i C» És un comentari 
sobre la paraula de Déu dels diumenges i festes 
L’acollida al santuaris, una oportunitat catequètica ens diu Mn Joan Aguila, Director del SIC i 
cantautor (canta la paraula de Déu) «Senyor quedeu-vos en nosaltres» a la taula de Emaus ens 
canta amb la seva música. Els sermons han d’arribar al cor de les persones. 
El Santuari és la imatge de l’església en sortida cap el mon, com predica el Papa Francesc. 
El santuari ha de ser un avituallament en el camí de la vida. 
El pare Joan Mayol Director del SIS, rector i monjo de Montserrat, ens va convidar als 33 
participants a participar al pelegrinatge a Roma que tindrà lloc el mes d’octubre, per festejar 
els vuit-cents anys de la Fundació de la Confraria de la Mare de Déu del Montserrat, a més de 
l’acolliment del Papa Francesc. Va dir que ja es faria publicitat. 
Us convido a participar en aquestes trobades com a representants del Santuari de les Salines, 
el nostra estimat santuari que ens espera dalt de la muntanya, és el lloc on es troben la 
majoria dels santuaris. Ànims!!! 

Paquita Caritg i Gibrat – Figueres 15 de març de 2023 
 

 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  
La llum de la fe 

Compadeix-te, Jesús, 
de la nostra foscor, de la ceguesa del món. 

Tu que passes pel nostre costat, 
tu, l'Enviat del cel que convius amb nosaltres, 
que has vingut per salvar-nos. 

Toca'ns els ulls amb la teva mà, 
ordena que ens rentem a la teva font santa, 
allà on tu diguis, que obeirem. 

Deixa que et vegem a la llum de la fe, 
oberts per tu els ulls de l'ànima; 
ara tenim el goig de veure-hi, de creure, 
de mirar-te i de sentir-te. 

Ara podem donar testimoni de tu, 
amb valentia, 
perquè el món, els altres que vulguin, creguin. 
Encara que al començament no ens entenguin, 
o es pensin que som uns altres, no tenim excusa: 
sabem que vens de Déu. 

“Ara hi veig! Glòria a Ell, per sempre més”. 

Jaume Gabarró (Monestir de Solius). Publicat a: Missa de cada dia, març 2008 


