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AGAFA LA TEVA CREU DE CADA DIA 

Reprenem les lectures dels diumenges del temps ordinari de la mà 
de Lluc. L’evangeli d’avui Jesús ens pregunta per la nostra relació 
amb Ell. "Qui dieu que sóc?" Abans de preguntar-ho, però, ha 
dedicat una bona estona a la pregària.  
Potser nosaltres abans de respondre, també ho hem de fer. 
Ens demana per la nostra fe en ell? I ens adverteix que cal afrontar 
les dificultats del dia a dia, afermar la fe en la pregària. Mirar la 

realitat amb confiança, atents als neguits i il·lusions dels qui ens envolten, sense negar les 
dificultats de cada dia (la creu) descobrir que el que ens passa per dolorós que ens sigui, és 
part del nostre camí, que hem d’acceptar, fer-hi front, per arribar a bon terme. 

Bon estiu a tothom! Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A LA VAJOL HAN REBUT EL BAPTISME (18 de juny): 

Filipa Brunilda BOIX WEEL i Santiago BOIX WEEL, fills de Cristian i Anne Margot. 

Moltes Felicitats! 
 

 A DARNIUS HAN MORT I HEM PREGAT PER: 
Encarna SANMARTIN PERXES, † el 22 de juny, a l’edat de 81 anys. 
Isabel ASPARÓ I PRUJÀ, † el 23 de juny, a l’edat de 87 anys. 
          Descansin en pau! 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Cristina Llac; Pere Aymerich.  
Darnius: fam. Gorgot—Lazaro; Pere Bos; Joan Masdevall (30è aniv.). 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
diumenge 3: MISSES: BIURE a les 9,30 h. 

MAÇANET DE CABRENYS FESTA D´ESTIU: a les 11h 
LES ESCAULES FESTA DE LA UNIÓ ESCAULENCA, a les 12,30 h.. 
Agullana i Darnius CELEBRACIÓ DOMINICAL a l’hora habitual. 

 

 

 “ANEM A LA FESTA DELS VELLS!” 
Enguany anem recuperant la vida social que la pandèmia va reduir a la mínima expressió, El 
passat diumenge 5 de juny a Maçanet de Cabrenys es va celebrar la festa homenatge de la 
vellesa. Va començar amb la missa que enguany el grup “Les Salines” va animar amb els seus 
cants, que feien participar amb gestos. Les lectures pròpies de Pentecosta vam escoltar el 
profeta Joel: «Abocaré el meu Esperit sobre tothom: ...els vostres vells seran afavorits amb 
somnis,...». I la Maria ens va adreçar unes paraules que volem recuperar, perquè a molts 
van agradar: 

 LA NOSTRA APORTACIÓ DEL DIA DE LA CARITAT, per Càritas: 
AGULLANA: 40 €. — DARNIUS: 70 €. — MAÇANET: 185 €. — PONT de MOLINS: 40 €. 

Gràcies per la vostra col·laboració! 
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Bon dia a tothom!  
- Fa ja molts anys vaig escoltar aquesta frase que cada any escoltava repetida en boca de la 
gent de per aquí. 
- Avui anem a la festa dels vells!!! 
- Jo reia perquè recordant a la meva iaia no hagués dit mai els vells, sinó la festa de la gent 
gran. 
- Ara que ja soc iaia m' adono que si que ens anem fent vells de veritat, grans ja jo érem fa 
uns quants anys enrere. També dir-vos què és un grau fer- se vell i a més reconèixer-ho. 
- Com deia algú que m' estimo molt... No és que ens fem vells, és que tenim molta joventut 
acumulada! 
El que portem és un cúmul d' experiències viscudes! 
- No podem ignorar el nostre aprenentatge de la vida, intentem doncs ser positius, que més 
dona si ens fa mal el cap, el peu o l' esquena o no sé què més?  Res d' això importa. Aprofitar 
la vida tal i com l' anem trobant en el camí i ser feliços...això és l' important! 
- En algun moment algú em va dir: 
  - Un dia em vaig adormir, tenia el cap blanc, portava bastó per caminar, prenia pastilletes 
de colors, anava amb el cap baix com si res em fes ni fred, ni calor. 
Vaig escoltar jugar i riure una quitxalla i fer el ximple a una colla de jovent. 
Recordant que feia molt temps jo també vivia així, alguna cosa s' em va despertar... i, 
deixant de fer el sord em vaig dir amb veu ben alta... que la vida malgrat tots els entrebancs 
és molt bonica!!! 
Que només Déu sap com l' hem viscuda cada ú i que només passa una vegada... Per tant 
ara...si volem cantar cantem, si volem ballar ballem, si volem també podem donar gràcies 
pel molt o poc, pel bo o dolent, per riure o per plorar, sabent que...estimant, recolzant, 
escoltant i dient el què pensem de debò és el que fa que sigueu tant especials!  
- No vull atabalar més només recordar el què diu la Sra. alcaldessa en el full informatiu de la 
festa... Volem agrair-vos tot allò que ens heu ensenyat i donat. Gràcies per ser- hi!!! 
Que passeu una bona festa i que l'Esperit Sant us acompanyi. Una abraçada. 

Maria Durbau (Maçanet de Cabrenys) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Gràcies, Senyor, perquè ens convides a fer camí. 
Ens recordes que cal un equipatge lleuger, 
desprès de coses innecessàries 
que bloquegen els sentits i impedeixen al cor 
de viure de manera austera i lliure, per poder, 
així, respondre diligents al servei dels altres. 

Ens cal no posar excuses, ni justificacions 
per ajornar el que esperes de nosaltres. 
Que no ens quedem ancorats 
en les nostàlgies del passat, 
ni somiant camins que no són teus. 

Gràcies, Senyor, perquè en cada eucaristia 
ens alimentes amb la il·lusió 
i l'esperança necessària per a fer un nou pas. 
Sabem que el camí no és sempre fàcil, 
però et sabem al nostre costat. 

Gràcies, Senyor, perquè ens regales la teva força, 
que ens empeny a seguir caminant 
amb joia cap al teu encontre. 

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


