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FER SE RIC ALS ULLS DE DÉU 

L’Evangeli d’avui convida a una reflexió sobre l'actitud que s'ha de tenir davant els 
béns temporals. Ens vol obrir la mirada al transcendent i al dia a dia, Déu és el 
Senyor de tota la terra. dels seus tresors i riqueses i ens ho ha confiat perquè 
tinguem cura de la casa comuna. Les riqueses no han de ser per acumular sinó per 
usar i saciar les necessitats de tots. 
Lluc assenyala el pobre com icona del seguidor de Jesús. Amb la paràbola del ric 
insensat ens diu: Vigileu!, guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses. Així, 
ens convida a buscar la felicitat pel camí adequat: obrir-se cap als altres i donar-
se, per fer-se ric davant Déu. Em venen al record aquelles paraules de Pere 
Casaldàliga:   Al final del camí em preguntaran: 

- Has viscut? Has amat? 
- I jo, sense dir res, obriré el cor vessant de noms. 

Demanem a Déu la saviesa del cor per usar bé tots els bens que posseïm.  
Que tinguem una bona setmana Mn Pere Lluís 

 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 6:  Maçanet de Cabrenys, a les 20 h. 
diumenge 7: BIURE FESTA D´ESTIU Missa a les 9,30 h.  

Agullana: a les 11h i CELEBRACIÓ DOMINICAL a Darnius 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LES SALINES, Missa a les 13h. 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: família de Joan.  La Vajol: Acció de gràcies a sant Martí. 
Agullana: fam. Faig-Vilà.   Darnius: Antonio Massanet; Acció de gràcies. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 70 € — BOADELLA d’EMPORDÀ: 11 €.— DARNIUS 55 € — MAÇANET de CABRENYS 50 €.  

 

 ESTIU MUSICAL A LA VAJOL 
Com cada any, i ja en fa uns quants, a l'estiu, el poble de La Vajol es transforma i a cada 
raco del poble trobem un noi o un noia tocant la guitarra és, l'estiu musical. 
Professors ens regalen concerts i els estudiants com a cloenda fan un concert on mostren els 
seus aprenentatges. 
El dissabte, dia 16 de Juliol en Raphaël Feuillâtre ens va oferir un recital amb peces dels 
compositors JS Bach, JP Rameau, A Piazzolla i J Duphly . Va ser molt aplaudit. 
El diumenge, dia 17 de juliol la Cecilia Cueto al violoncel i Michel Grizard ens van oferir 
obres dels compositors F Schubert, M Ohana, M Ponce, Zenamon, Villa Lobod i D. Lessner. El 
públic es va emocionar i no deixava de aplaudir. 
El dissabte 23 de juliol, els estudiant van tenir la oportunitat de demostrar que havien 
aprofitat l temps a  part de posar música a tots el recons del poble. Van tocar formant 
diferents grups i al final van tocar dues peces tots junts que van tenir que repetir. 
Tenim la sort de disposar d'una església amb molt bona sonoritat. Donar les gràcies als músics 
i al poble per la seva resposta.        Paquita Caritg (La Vajol) 
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 UN RECORD I UNA REFLEXIÓ 
Encara amb el cor en un puny, contemplem les imatges que aquests dies ens arriben del 
Bages amb el patiment de la gent que ha perdut el patrimoni del paisatge i fins i tot alguns 
d’ells, la casa. Quan nosaltres, ens ve a la memòria l’experiència de la mateixa situació, ara 
fa 10 anys. 
Podem parlar d’un foc que ho destrueix tot, però el foc no és res més que la manifestació 
visible d’una causa que té moltes derivades. 
Ara, són els focs que ens afecten, però fa temps que és difícil llegir les notícies sense que 
creixi la sensació que el món cada vegada més, es complica. Malgrat tot, el sol segueix 
sortint cada dia i segueixen florint les primaveres. No és la fi del món, es clar que no. Però 
no deixa de ser significatiu que moltes tradicions de la humanitat hagin intuït que el món 
algun dia passaria per un llindar d’esdeveniments de gran intensitat: una mena de foc 
purificador. 
Hi ha dotzenes de tradicions i antics textos de tradicions espirituals que en parlen: a nivell 
cristià hi ha l’Apocalipsi. A la part central del capítol 8 ens parla de trompetes i senyals. 
Potser, ens cal comprendre que un altre món serà possible perquè aquest món ha esdevingut 
impossible. La qüestió rau en el punt des d’on bastirem el món nou. Dependrà del que 
haurem après durant la desfeta del món que conclou. 
I m’agradaria acabar amb un cant a l’esperança i el millor que he trobat és aquest vers d’en 
David Jou: 

Però aquest futur incert, quin consol podrà donar 
a qui, colpit per l’avui, no vulgui creure en cap demà, 
a qui no s’obri, qui no es buidi, qui no es deixi penetrar 
per l’alè d’una presència molt més alta que la seva? 

Josep Maria Blanco (Darnius) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
La fragilitat dels béns materials 

Jesús, 
vós heu vingut entre nosaltres 
per obrir el nostres ulls 
i, sobretot, el nostre cor a la veritat. 

Sabeu que només la veritat ens pot fer lliures 
i portar-nos per camins de vida eterna. 

Ens heu volgut posar en guàrdia 
contra la il·lusió de pensar 
que les riqueses i els béns materials 
ens poden fer feliços per sempre. 

Ens dieu que tenen un valor real 
i que ens poden ser molt útils 
per fer el bé í viure humanament, 
però que sempre seran unes realitats 
fugisseres í caduques 
i que només ens seran vertaderament útils 
si les posem al servei dels persones 
i del nostre creixement humà i espiritual. 
Gràcies, perquè m'ajudeu a ser assenyat. 

Josep Codina, publicat a: “la missa de cada dia”, agost 2004 


