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AVUI, festa de la Mare de Déu de les Salines 
I a Biure festa d’estiu 

CREURE EN AQUELL QUE DÉU HA ENVIAT 

L'evangeli comença amb una acció que propicia l’inici del 
diàleg i del coneixement de qui és Jesús. També ens adverteix 

de no buscar-lo per interessos egoistes. El diàleg és un bon 
camí d'aproximació i de coneixement. Hi ha preguntes que 

indiquen una molt bona disposició: “Com hem d’actuar per fer 
les obres de Déu?” La proposta de Jesús ens ofereix alimentar-
nos del pa de la Paraula: llegir l’evangeli, estudiar i meditar 

amb freqüència el seu missatge, contrastant-lo amb la vida de 
cada dia. I menjar el pa de l’eucaristia.  

El diàleg porta a un prec «Senyor, doneu-nos sempre d'aquest pa». Prou sabem que en 

la nostra pregària demanem que no ens faltí el pa de cada dia, ni la feina, ni la salut. 
Però seria una llàstima si ens quedéssim aquí, doncs, hem de demanar que es faci la 

seva voluntat en la nostra vida, per ser col·laboradors seus en la construcció del seu 
Regne, donant-nos als nostres germans. Identificar-nos amb Jesús, acollir-lo en el 
nostre cor i en la nostra vida; deixant-nos transformar pel seu Esperit. 

Bon diumenge i bona setmana Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 7: Missa LA VAJOL a les 18h i a  MAÇANET DE CABRENYS a les 20h  
diumenge 8: Missa AGULLANA a les 11h. i a DARNIUS: a les 12,30 h.  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:   MAÇANET: Cristina Llac. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 40 €— DARNIUS: 25 €— MAÇANET: 40 €.  

  

 Paraules de la catequista als nois i noies de confirmació 
Bona nit a tothom, Sr Bisbe moltes gràcies per la seva bona disponibilitat, per desplaçar-se fins 
el nostre poble, Maçanet de Cabrenys, presidir i celebrar la Confirmació d'aquestes noies i 
nois. També felicitar-lo per el seu recent aniversari, amb un nombre d'anys ben bonic. Per 
molts anys! 
- Amb el seu permís Sr Bisbe, Mossèn, voldria dir aquests joves com d'orgullosa estic d'ells i 
com els estimo. 
De més petites i petits deia que éreu com unes estrelletes que vàreu aterrar al meu jardí, ara 
us dic que quina sort he tingut, perquè cadascú de vosaltres amb la vostre llum heu esdevingut 
una meravella. 
- Ha sigut força fàcil compartir la meva pobre experiència, doncs ja portaveu molts deures fets 
des de casa. Vull agrair a les vostres famílies, sempre disposades a ajudar i a acompanyar, tan 
se val el lloc on anem o el que vulguem fer, sempre hi ha mans per treballar... Gràcies. 
- Espero que tot el que hem viscut junts, el que hem rigut, plorat i emocionat, amb tot el que 
hem parlat i el què no, us ajudi a créixer... 
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- Quan estigueu caminant pel món no descuideu posar a la motxilla un GPS dels que porten pel 
camí adequat i feu mitjà volta si veieu que us heu equivocat!  
- Mantingueu una actitud serena, honesta rieu amb tothom i ploreu amb tots, emocioneu- vos 
per coses senzilles, allargueu la mà a qui calgui per ajudar, sobretot els que tingueu a prop. 
No tingueu mandra. 
Que els compromisos que preneu al llarg de la vida siguin per portar a la felicitat! Estimeu. 
Sigueu bons en el futbol, en el bàsquet, en la música, les arts marcials o en la dansa..... 
- Somieu alt i toqueu de peus a terra. 
- Ahhh i si a Jesús no li funciona el wassap perquè té altres mitjans per estar a prop vostre.... 
A mi si que em funciona de moment, jo estaré connectada sempre que em necessiteu. 
Igualment espero de vosaltres que sempre que pugueu estigueu disposades i disposats a donar-
me un cop de mà. 
- Feu servir la llibertat que ens dona Déu per fer el bé i que aquest camí que heu emprès al 
costat de Jesús us doni molta Felicitat !!!! 
- Una vegada més gràcies Sr Bisbe, Mossèn , gràcies a tothom que ens heu acompanyat i gràcies 
a aquest grup de músics i cantants que desinteressadament i amb molt de gust ens han 
acompanyat... Moltes gràcies. Una abraçada. 

Maria Durbau, catequista. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Senyor, dona’ns aquest pa  

No hi ha res 
que ens preocupi tant com el menjar 
i el tenir cobertes les necessitats bàsiques. 

La gent cerca Jesús 
perquè havien menjat fins a atipar-se. 
Avui, Senyor ens demanes 
que sense perdre de vista el pa material 
ens nodrim de la teva Paraula 
i actuem segons els valors del Regne. 

Senyor, que en aquests moments de crisi 
no tanquem el cor als mes necessitats. 
Que trobin en nosaltres acolliment i comprensió. 

Senyor, que a cada celebració eucarística 
ens identifiquem amb Crist i visquem 
segons els seus principis i els seus sentiments. 

Senyor, dona’ns aquest pa 
que sadolla la nostra fam 
i apaivaga la nostra set. 

Antònia CIRER TORTELLA, La missa de cada dia, agost 2009 

 
 


