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AVUI, DIADA DE GERMANOR o Dia de l’Església Diocesana, amb el lema “Som allò que tu 

ens ajudes a ser”. Amb la col·lecta d’avui contribuïm al Fons Comú Diocesà. 

EN QUÈ ENS FIXEM?  

L’evangeli d’avui ens mostra un Jesús atent als detalls valorant la 
generositat humil, l’aportació honrada del que som i del que tenim 
de bo. Jesús posa com a model de generositat una vídua que dona 
el poc que té, tal com ho va fer una dona de Sarepta amb el 
profeta Elies. Ens adverteix així de la falsedat dels qui només es 
fan veure i busquen honor, veneració i prestigi pel seu càrrec 
aprofitant-se dels més febles fins a arruïnar-los.  
No ens enganyem. Hi ha moltes maneres falses i enganyoses de 
viure la religió. Per Jesús el més decisiu és veure si som generosos 
amb els necessitats.    Amb afecte Mn. Pere-Lluís 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 13: Festa Sant Briç a Tapis MISSA a les 12 h.. 
diumenge, 14: Festa Major Les Escaules MISSA a les 9,30 h. 

Festa Major Maçanet de Cabrenys MISSA a les 11,  
Agullana CELEBRACIÓ DOMINICAL I Darnius MISSA a l’hora habitual 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET:  Francesc Vila Palomé 
AGULLANA: Mercè Planas i Manel Campà.  
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA AQUESTA SETMANA: 
diumenge:  MAÇANET: 35 €. — AGULLANA: 20 €. — DARNIUS: 50 €. 

Tots Sants:  MAÇANET: 40 €. — AGULLANA: 30 €. — DARNIUS: 40 €.— PONT DE MOLINS: 19 €. 
 

 PARTICIPEM AL SÍNODE? 
El papa Francesc ha convocat a tots els batejats del món a reflexionar sobre el camí que fem 
junts. -Si ens pregunten sobre la nostra Església? què direm? Ens hi sentim acollits?, hi trobem 
espai per fer-hi sentir la veu? Cap a on ha d’anar l’Església en els propers anys? Aquest Sínode 
comença amb una consulta. 
La finalitat del Sínode —diu el Papa Francesc— , i per tant d’aquesta consulta no és produir 
documents, sinó fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir esperances, 
estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora 
d’esperança, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les ments, 
enardeixi els cors, doni força a les mans (DP, 32). 
En aquesta fase diocesana del sínode es tracta de veure la realitat de la nostra Església, un 
veure que vol recollir la nostra mirada de com caminem junts, des de les nostres parròquies. 
Partim de la nostra experiència i reflexió, se’ns convida a donar resposta a la pregunta: 

En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots caminem junts: 
• Quines experiències tinc d’aquest caminar junts a la meva comunitat? I com les valoro? 

• Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre caminar junts? 
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Fent un grup sinodal des de les nostres parròquies volem compartir la nostra mirada sobre 
l’Església. Fer un discerniment comunitari, que implica l’escolta atenta i coratjosa de tots .  
En ocasió d’aquesta consulta, convidem-nos a ser profetes que posem veu al que vivim, 
somiem junts, dibuixem espais de trobada, i atrevim-nos a imaginar i desitjar allò que volem 
per a tots i totes. 
Convidem-nos també a ser poetes, trobant les paraules que mouen a l’acció, perquè davant 
del pessimisme, la tristor, la sensació de desfeta i cataclisme global, busquem forces per 
aproximar-nos als altres i puguem decidir conjuntament què construïm, com recreem la 
realitat, com fem renéixer el verd, per pal·liar sofriments i per gaudir de les esquerdes 
d’esperança que s’obren amb la nostra acció comuna! 
 
Necessitarem voluntaris per organitzar la nostra participació al Sínode, puc contar amb tu? 
 
Més endavant farem un aplec de parròquies per posar en comú les respostes que hem rebut i 
dir-hi la nostra. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Aquesta viuda pobra és la que ha donat més que tots  (Mc 12, 38-44) 

Gràcies, Senyor, per tanta gent 
que prepara entrepans 
sabent que no resoldran la vida 
de la gent sense sostre. 

Gràcies pels que van a visitar aquella àvia 
i mitiguen una mica la seva soledat, 
sabent que li queden tants problemes 
per resoldre: la salut, l’economia, 
la manca d’ascensor. 

Gràcies per tants petits herois anònims 
que fan tot el que poden i, el que no poden, 
i ho deixen a les teves mans. 

Dona’m la capacitat d’entrega 
de la viuda pobra. 
Que aprengui a no fer el bé 
esperant ser reconegut i aplaudit, 
que accepti passar desapercebut 
i que la gent no m’entengui, 
perquè sé que el petit bé que jo puc fer 
es multiplica quan arriba a les teves mans. 

Jordi VILA i BORRÀS, “la missa de cada dia”, novembre 2018 

 


