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AVUI APLEC DE SANT ISIDRE AL SANTUARI DE LES SALINES 

TOTHOM CONEIXERÀ QUE SOM DEL CRIST SI ENS ESTIMEM COM A GERMANS 

Avancem en el temps de Pasqua, la setmana vinent arribarem a 
l’Ascensió, per això l’evangeli d’avui té un to de comiat, és un 
fragment que es coneix com el testament espiritual de Jesús, recull 
del discurs al Cenacle durant el Sant Sopar.  
Assenyala el distintiu dels cristians: Tothom coneixerà que sou 
deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. El moll de 
l’os del cristià rau en estimar i tot el que ens mou a fer l’amor del 
que Jesús és Mestre. Un amor que és vida que s’estén i es comunica, 

per descomptat més enllà dels que són dels nostres. Perquè en aquest amor tothom esdevé 
dels nostres. Si vivim estimant avançarem en aquest cel nou i la terra nova que ens parla Joan 
en l’Apocalipsi.         Bon temps de Pasqua i Bon aplec de sant Isidre   Mn. Pere-Lluís. 

 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI el 7 de maig 

Joan Marc LLOVERAS LLADÓ amb Elisa VALCARCEL ROSELL  Enhorabona! 
 

 A PONT DE MOLINS HA MORT I HEM PREGAT PER: 
Anna ROS VENTURA, † el 9 de maig, a l’edat de 99 anys.  Descansi en pau! 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 21: Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 
diumenge 22: Missa a Agullana i a Darnius, a l’hora habitual.  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: fam. de Joan / Matilde Martí (a les Salines) PONT de MOLINS: Anna Ros Ventura 

 

 

 REPRENEM LES SORTIDES amb la parròquia  
Molta gent m’ha comentat: quan tornarem a fer excursions? Penso que 
arribat el moment de fer una primera proposta, tornar a Montserrat, enguany 
es commemora el 75è aniversari de l’entronització de la imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat en el seu tron actual. La proposta és la següent: 
Dissabte 4 de juny. Sortirem de Maçanet a les 6:00h; i seguirem recollint la 
gent aproximadament a les 6:15h de Darnius; 6:40h d’Agullana i 07:10h de 
Pont Molins. Farem una parada breu a l’autopista per esmorzar i el que sigui 
convenient. Per arribar a Montserrat a les 10 h.; a les 11 h. hi ha la Missa 
conventual. A les 13,30 h. ens reunirem per dinar al restaurant de Montserrat 
(al costat plaça dels apòstols) i a les 5 de la tarda, agafem l’autocar per 
tornar. 
Què us sembla?  El preu:36 €  Inclou l’autocar i el dinar de menú.  
Si hi voleu venir apunteu-vos! abans del dia 29 de maig.  
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 125 €. — BIURE: 101 €. — DARNIUS: 15 €. — MAÇANET: 35 €.  
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 REPRENEM LA MISSA EN EL CENTRE DE SERVEIS D’AGULLANA 
Després de més de dos anys, aquest passat 3 de maig hem pogut tornar a realitzar la missa 
mensual en el Centre, com es feia habitualment abans de que comences la pandèmia, gràcies 
al mossèn Pere Lluís, que ha celebrat aquesta missa amb molta alegria a les persones usuàries 
del Centre! 
Moltes de les persones usuàries ho han agraït molt, ja que feia molt que no feien quelcom en 
el Centre i també, perquè moltes d’elles, per motius diversos, ja no poden assistir els 
diumenges a l’església del seu poble per anar a la missa. 
Hem acordat entre tots, que un cop el mes realitzarem aquesta activitat en el Centre.”. 

Ariadna. (Directora Centre de serveis per a la gent gran d’Agullana) 
 

 SANT ISIDRE LLAURADOR 
Aquest sant va néixer a Madrid cap a l’any 1100, quan aleshores aquell petit poble estava 
conquerit pels musulmans. Els seus pares eren pagesos molt pobres, i van morir aviat. Orfe des 
de petit, es va posar a treballar per a un amo. Després es va casar amb una pagesa humil, que 
també va arribar a santa (María de la Cabeza), i va tenir un fill. La tradició popular conserva el 
record del seu esperit d’oració i generositat envers els indigents. Entre els miracles que se li 
atribueixen un dels més coneguts és el dels àngels, segons el qual els mateixos àngels 
llauraven el camp mentre Isidre pregava. Poc després de la seva mort ja tenia fama de 
santedat. Va ser canonitzat l’any 1622.  
A Maçanet hi ha el patronat de sant Isidre que agrupa els pagesos i descendent. Des de fa 
molts anys aquest patronat organitza l’aplec que es fa en honor d’aquest sant al santuari de 
les Salines, on és costum en acabar la missa la benedicció de les “brenes” i espigues de blat 
que es reparteixen als assistents. Enguany s’escau en diumenge. També s’hi venera una imatge 
en una capella lateral de l’església de Sant Sebastià, en mig del poble. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Ensenya’ns a estimar com Tu 

Estimar és molt bonic i fa feliç... 
a vegades, quan l'altre t'ho agraeix, 
quan l'altre et cau bé, 
quan altres ho saben i t'aplaudeixen. 

Estimar a vegades és molt difícil. 
Costa pregar pels qui et crucifiquen, 
costa perdonar els enemics, 
costa continuar estimant quan l'amor 
es gasta, es fa rutina, s'envelleix. 

Així estimes tu, Jesús. 
I ara ens manes que ens estimem 
els uns als altres com tu ens estimes. 

Sembla que demanis un impossible,  
però tu ets amb nosaltres per sempre 
i ens comuniques el teu Esperit. 

Per això si som deixebles teus, 
arribem a fer les obres que tu fas. 
I així el món va caminant 
cap a l' ordre i la plenitud. 
per als qual va ser creat. 
Així un dia Déu serà tot en tots. 

Jordi Vila i Borràs, publicat a “la missa de cada dia”, abril 2016 


