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TRINITAT, DÉU: PARE, FILL i ESPERIT SANT 

En l’evangeli d’avui Jesús parla de la seva relació amb el Pare i amb 
l'Esperit Sant. celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat. 
Jesús sap i sent que Déu és el seu Pare. Quan Jesús promet la vinguda de 
l'Esperit Sant ens diu: us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera. 
Conèixer Jesús, doncs, és conèixer la veritat del Pare i de l'Esperit. 
Obrim-nos a l’experiència d'estimar i de ser estimats en el seu nom. 
Visquem l'amor a la manera de Jesús, que va passar fent el bé: compartir 
el pa amb el famolenc, l'aigua amb l'assedegat, la llibertat amb el 
presoner, la llum amb el qui cerca claror i la justícia amb el marginat. 

Que tinguem una bona setmana! Mn. Pere-Lluís. 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Salvadora QUINTANA ROVIRA, † el 7 de juny, a l’edat de 88 anys Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Josep Bosch (2n aniv.)   Darnius: Pepita Bou. 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dimecres, 15 juny: Boadella d’Empordà ROMERIA a La Salut, MISSA 12h. 

dissabte, 18: Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 

diumenge, 19: Misses: a Agullana i Darnius: a l’hora habitual. 

TROBADA FINAL DE CURS DE LES PARRÒQUIES DE L’ARXIPRESTAT. A l’església de Llers a les 
5 de la tarda 
 

 

 2022 TAPIS: FESTA DEL POBLE “enyorança compartida” 
Dia 23 de Maig de 2022 Sant Desideri. Dia 29 Diumenge fem Missa de Festa Major a Tapis en 
honor al Sant. Aquest any no hem tingut clarinet, ni violes ni contrabaix. Una festa, sense 
ball el dissabte ni sardanes. El que sí hem tingut és un treball conjunt de persones amb ganes 
i amb un propòsit comú de recordar als essers estimats que ens han deixat enguany i de 
reunir-nos com una comunitat viva i veïna. 
Una celebració on no ha mancat la música coordinada per la Fàtima que també ha llegit unes 
paraules entranyables recordant els que ja no hi son, destacant algun tret de cada una d' 
elles. Les lectures a veu de la Mercè i la Maria Carme. Les pregàries dels nens ( Elsa, Àlex i 
Leo) donant molta importància a la Pau, la Fam, i a la sortida obligada de nens/ es amb les 
famílies del país d' origen. Han acompanyat les paraules i el sermó del mossèn! 
La màgia que de vegades ens envolta quan la gent s'aplega i no sabent gairebé per què, es 
nota com si fos un alè d' aire al mig d' un desert. És el que es va sentir a la petita i acollidora 
Església de Tapis, ben acuradament neta i decorada amb les flors com cada any. Gràcies a 
les persones que s' han cuidat de fer-ho! 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA:  
AGULLANA: 30 €.— BIURE: 23 €. — DARNIUS: 35 €. — MAÇANET: 140 €.  

DIUMENGE VINENT ÉS CORPUS - dia de la Caritat, les col·lectes aniran destinades a Càritas  

mailto:perelluis.aymerich@gmail.com


Amb la flama encesa dels ciris que representen la llum del Severiano, Jaume, Maria, Xico, 
Denise, Maria, Lluís i la cançó del Virolai ens acomiadem. 
Una vegada més en mig de l’enyorança compartida, queda la satisfacció d'una bona feina, 
d'uns moments que valdria la pena trobar-los més sovint! Una festa del poble per el poble... I 
per tothom que ha volgut i ha pogut ser-hi, acompanyant- nos. 

Moltes gràcies...una abraçada. Maria Durbau 
 

 “SOM EL QUE DONEM” 
Diumenge vinent celebrem el Corpus Christi, Dia de la Caritat. El lema de Càritas “Som el 
que donem. Som amor” remarca que es tracta d’una festa eucarística i per això plena 
d’amor i donació. Com el Crist, que es dona a si mateix a l’Eucaristia i ens ensenya a fer el 
mateix que ell, donar-nos per amor als qui més ho necessiten. 
Donar-se als altres és –seria, si s’apliqués- la clau de solució als problemes del món i aquesta 
és la vocació de Càritas, que sempre mira d'aplicar-la segons les necessitats concretes de les 
persones i del territori.  
Càritas de l’Alt Empordà Interior ens fa el següent comunicat: 
“Sota el lema Som el que donem, enguany volem recordar-vos la importància del voluntariat. 
A Càritas atenem una gran diversitat de persones de diferents edats i realitzem diferents 
projectes. La nostra acció social es porta a terme gràcies als equips de voluntaris i és per 
això que fem una crida a qui es pugui sentir sensible i disposat a provar-ho, tant per fer 
acompanyament de persones adultes i infants, com donar suport a l’organització dels 
projectes. Junts podem fer grans coses!”. 
Efectivament, els voluntaris són persones generoses que donen una cosa que no té preu: el 
seu temps. És més: es donen a si mateixos, s’ofereixen. Gratuïtament, eucarísticament, en 
el cas cristià. La seva única recompensa és la satisfacció d’haver fet el bé, d’haver ajudat. I 
això no es paga amb diners. 
Una vegada, fa molts anys, quan encara no hi havia llum elèctrica, en una ciutat d’Orient, hi 
havia un home que caminava pels carrers foscos portant una llàntia d’oli encesa. Va trobar 
un amic que el va reconèixer. Aquest amic s’adonà que l’home de la llàntia era en Guno, el 
cec del poble. llavors li digué: “Què fas, Guno, tu que ets cec, amb una llàntia encesa a la 
mà? Si no hi veus...!”  El cec li respongué: “Jo no porto la llàntia encesa per veure el camí. 
Conec de memòria la foscor dels carrers. Porto el llum perquè d’altres trobin el camí quan 
em vegin a mi...” Hi ha persones “lluminoses”, com en Guno. Són persones voluntàries. Els 
francesos en diuen “bénévoles”... Fan molta falta en una societat amb tanta foscor.... 

Mn. Miquel-Àngel Ferrés (Arxiprest Alt Empordà Interior) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Gràcies Oh Déu: Pare Fill  i Esperit Sant 

Gràcies, Senyor, pel do de la vida, 
perquè som creats per l'amor i des de l'amor. 

Gràcies perquè ens estimes 
entranyablement i amb tendresa, 
com a Pare bo, familiar i proper, 
que ens espera amb la taula parada 
quan tornem cansats dels camins de cada dia. 

Gràcies pel Fill que ens ha parlat del teu Amor, 
que és camí, veritat i vida 
i no només comparteix 
els nostres dolors i cansaments 
sinó que també carrega amb les nostres culpes. 

 

Gràcies pel teu Esperit Sant 
que ens acompanya al llarg del temps 
i ens empeny amb la seva força creadora 
i sempre nova 
a seguir col·laborant en la teva creació, 
i ens fa sentir a casa, 
com a fills d'un mateix Pare. 

Que visquem oberts a l'acció del teu Esperit 
sempre nou, sempre sorprenent, 
i, que atents a la teva Paraula 
descobrim la veritat dels signes dels temps 
per respondre al que tu esperes de nosaltres 
en aquest moment de la nostra història i vida. 

Mercè Casamor i Figueras, publicat a “la missa de cada dia”, juny 2022 


