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PREGAR SEMPRE, sense perdre mai l’esperança
Lluc ens ofereix la clau d’interpretació d’aquesta paràbola: pregar sempre, sense perdre
mai l’esperança. La vídua, víctima d’una injustícia greu es manté constant a despit de la
indiferència del jutge. Pregar implica reconèixer en Déu un interlocutor, algú que ens
escolta i que sabem que ens pot fer justícia. Perquè la vida, el dia a dia, sovint es ple
d’injustícies i sembla que s’edifiqui sobre l’absurd, la hipocresia i la maldat. Malgrat tot
això és possible una actitud diferent: la confiança. El Senyor ens convida avui,
mitjançant la paràbola, a la confiança, La perseverança aconsegueix a vegades coses
fins i tot aparentment impossibles. A la fi —ho saben els qui confien en el Senyor—, el
mal serà vençut i la justícia de Déu s’imposarà. La pregunta final és: ¿trobarà prou fe a
la terra, en nosaltres, per fer-ho possible?
Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís
,

 AGENDA PARROQUIAL
Dilluns, 21: Estudi d’Evangeli a les
dimarts, 22: Missa, a la rectoria de

20h. a la rectoria de Darnius.
Darnius, a les 9 h.
Recordeu que la nit del dissabte 26 a diumenge 27 avancem una hora el rellotge

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:
MAÇANET: Margarita Planas (cap d’any).

AGULLANA: Rosa Carrè Delclòs (Cap d’any).

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA:
AGULLANA 30 € — DARNIUS 35 €.— MAÇANET 65 €.

 Entitats cristianes qüestionen una sentència que “és un pas endarrere per
a la resolució del conflicte polític” Extret de Catalunya Religió. Dll, 14/10/2019
Diverses entitats cristianes han fet pública una nota en la que afirmen que “aquesta sentència
és un seriós pas endarrere per a la resolució del conflicte polític que afecta a Catalunya i posa
en perill la convivència i la democràcia”. En aquest contingent se sumen “a iniciatives cíviques
i pacífiques que expressin un rebuig a aquesta decisió judicial”.
La nota exposa que la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders socials i polítics catalans
respon a “una indeguda aplicació de les lleis penals a fets que no són ni poden ser considerats
delictius, imposant penes d’una gran crueltat”.
També expressen “la nostra profunda preocupació i decepció perquè les reiterades crides al
diàleg dels darrers anys no hagin donat cap fruit”, i que no s’hagi avançat “pel camí del
diàleg” que han demanat reiteradament els bisbes catalans.
Finalment, les entitats “reclamem a totes les institucions i partits polítics que posin fre a la
judicialització d’aquesta situació i s’iniciï de manera urgent i immediata un procés multilateral
de diàleg polític que permeti avançar cap a una resolució justa, democràtica i duradora”.
Per altra part, en un comunicat conjunt dels bisbes catalans, afirmen que “cal respectar la
sentència emanada del poder judicial d’un Estat de dret, així com les eventuals decisions que
puguin venir dels tribunals europeus” però asseguren “que l’assoliment d’un recte ordre social
que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que
l’aplicació de la llei”.
I tu que ho llegeixes, que en penses?

