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SABER ACOLLIR, SABER ESCOLTAR 

Lluc ens situa a casa de Marta i Maria, les dues acullen 
Jesús com un més de la família. les dues, deixen de 
banda les seves ocupacions habituals. Marta s'afanyava 
per servir-lo, i això és de lloar. Però Jesús s'inclina per 
destacar l'actitud de Maria, que escolta i acull la paraula 
del Mestre, atenta per aprendre moltes coses, assumeix 
així el paper de deixebla. 
Fixem-nos avui en la nostra vida cristiana, particularment 

en el culte que donem a Déu: el podem viure com un deure religiós, un servei que oferim a 
Déu de tot cor. Això està bé, com ho estava el servei de Marta, però encara ens caldria 
descobrir una cosa: en la pregària, en l'eucaristia i en qualsevol obra bona que fem, és molt 
més el que rebem de Déu que no pas el que li donem. No es tracta de complir sinó d'aprendre i 
d'agrair. Maria ha escollit la millor part, i no li serà presa. 
Escollir la millor part és deixar que ressoni l’evangeli en el cor i servir estimant. 

Que tinguem una bona setmana. Mn, Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A AGULLANA HA REBUT EL BAPTISME: 

Marc CUSTOJÀ HERNÁNDEZ, fill de Joaquim i Sònia. (10 de juliol).  Moltes Felicitats! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 23:  Maçanet de Cabrenys, Missa a les 20 h. 

diumenge 24: Misses a Boadella d’Empordà a les 9,30 h; Agullana i Darnius: a l’hora habitual  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: Carmen Pagés; Joan Moradell 
Darnius: Enric Donat i Maria Puigmal; fam. Felipe—Gaspar. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 50 € — DARNIUS 35 € + 30 € (benedicció vehicles) 

MAÇANET de CABRENYS 35 €. — La VAJOL: 53 €.  
 

 SANT PERE DELS VILARS 2022 
Per la majoria de la gent Sant Joan marca l’inici de l’estiu. Per mi, però, des que sovintejo  
Maçanet l’inici de l’estiu el marca l’aplec de Sant Pere dels Vilars. 
Comença l’aplec amb la caminada que organitza el CEM. Una caminada curta i agradable que 
transcorre entre precioses sureres, senders i pistes, A l’arribada a l’ermita ens apleguem 
tots, els caminadors i els que arriben en cotxe carregats amb cistells i neveres per tancar 
l’aplec amb el tradicional vermut. 
Enguany hem pogut recuperar la celebració a l’interior de l’ermita. Una ermita de petites 
dimensions i fosca com correspon al seu estil preromànic. Avui la meravellosa pila baptismal 
de granet i ovalada llueix amb flors naturals que donen frescor. Una taula plegable - que en 
acabat servirà per fer el vermut- farà d’altar. La gent s’aplega als bancs de pedra que 
envolten l’ermita. 
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De la celebració m’agrada com la gent adreça pregàries espontànies i el record especial als 
que avui trobem a faltar i que ja no tornaran a viure l’aplec. 
Acabem d’una forma inusual: beneint-nos els uns als altres. Estem acostumats a fer d'oients i 
ens sobta sortir de l’apatia per participar i ser protagonistes de la celebració. Però un cop 
hem començat gaudim de les mirades i les abraçades que durant tants mesos ens han estat 
privades. 
En acabat seguirem al voltant de la taula, ara a l’exterior, gaudint d’un cel blau intens, 
d’una suau brisa, i de les menges que els vilatans han preparat per l’ocasió. N’hi ha per tots 
els gustos. Entre most i most comentem anècdotes, ens saludem i ens sentim joiosos a redós 
de les parets de l’ermita de Sant Pere dels Vilars. 
Un any més hem tornat a Sant Pere dels Vilars. Com ha de ser. Com marca la tradició. 

Llum Salvo, Juliol, 2022 (Maçanet de Cabrenys) 
 

 FESTA DE LA GENT GRAN A LA VAJOL 2022 
El dissabte dia 9 de juliol, a la Vajol, vam celebrar la Festa de la Vellesa. Tothom l'estava 
esperant ja que per culpa de la Covid feia 2 anys que no ens havíem vist. 
Pocs minuts abans de les 12 h., es van anar aplegant, a la plaça de l´església unes 30 
persones  que amb gran alegria es van saludar i parlar de les seves particularitats i més. 
Recordant temps i passats i de més propers uns acompanyats, altres sols. 
Un cop acabada la missa, tots vam firmar en el llibre de visites per deixar constància de 
l'esdeveniment  i davant l'església també pel mateix motiu vam fer una fotografia de grup. 
Tots junts vam anar a la plaça on ens esperava un refresc per passar tot seguit dins el 
restaurant per fer el dinar de germanor. Consistent en uns entrants i escollint el segon plat i 
postres, mentre un fotògraf va anar fent fotografies per parelles o grups que junt amb la que 
havíem fet a la sortida de missa es publicaran en una revista. 
La gent espera la revista amb il·lusió, conec d'una persona que té tots els fulls de la revista 
de tots els anys. Ella diu que ara és la persona més gran del poble. 
L'alcalde ens va donar les gràcies per la nostra assistència i va tenir unes paraules de record 
per la Maria que fa un temps que està en una residència i que tots la vam trobar a faltar. 
Gràcies Quim! 

Paquita Caritg, 9 de juliol de 2022 (La Vajol) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
La part que Maria ha escollit ... 

Senyor  
tu coneixes el cor de cadascú: 
tu saps com ens costa d'aturar 
la roda atrafegada de la nostra vida, 
i asseure'ns una estona als teus peus, 
per escoltar la teva Paraula. 

Dona’ns la decisió de parar-nos. 
Dona’ns la força que ens cal  
per afrontar el silenci, sense por, 
i poder baixar al fons del nostre cor, 
fins a descobrir-hi la teva presència, 
que espera, pacientment, trobar 
el nostre esguard i la nostra paraula. 

Envia sobre nosaltres el teu Esperit. 
Què ell ens condueixi de la mà 
al més pregon de nosaltres mateixos, 
on tu ens hi esperes per parlar-nos al cor. 

Pere Codina Mas, publicat a: “la missa de cada dia”, juliol 2007 


