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AVUI, Biure celebra la festa Major, i  
a Maçanet festa de la Mare de Déu de les Salines 

ON TENIU EL VOSTRE TRESOR?  

Des de la confiança Jesús ens diu “no tinguis por petit ramat” i ens 
convida a desvetllar-nos per estar preparats, desperts, vigilants i amb 
actitud de servei... 
Feliços si ens mantenim en actitud de servei, ben desperts al moment de 
la seva arribada, si en el moment inesperat prenem l'actitud adequada. 
El comportament ajustat, harmoniós i socialment eficaç no neix d’un 
esforç voluntarista ni del perfeccionisme, sinó de la comprensió del que 

som. "Vetlleu'' significa romandre en la Presència: desperts, conscients dels qui som. Qui així 
viu, és feliç. On teniu el vostre tresor, hi tindreu el vostre cor. 

Que tinguem una bona setmana Mn Pere Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 13: Misses a La Vajol 18,30; Maçanet de Cabrenys, a les 20 h. 

diumenge, 14: Misses a Les Escaules a les 9,30 h Agullana i Darnius: a l’hora habitual. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
Maçanet: família de Joan. Acció de gràcies a la Mare de Déu de Les Salines 
Agullana: fam. Faig-Vilà. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 70 €— DARNIUS 55 € — MAÇANET de CABRENYS 50 €. — La VAJOL: 112 €. 

 

 DEU ANYS DE LA BENEDICCIÓ DE LA NOVA IMATGE 
Ara fa deu anys, el 29 de juliol de 2012, es va entronitzar la nova imatge de la Mare de Déu 
de Les Salines; l'antiga la van robar el 10 de desembre de 2011. La imatge era obra de 
l'escultor maçanetenc, Josep Verdaguer  i Salas, es tractava d'una imatge vestida de talla de 
fusta de tell, policromada i amb cara i mans de guix, amb l'infant en braços de la mateixa 
manera damunt d'un pedestal de fusta. El robatori va causar un gran disgust al sentiment 
dels maçanetencs, per això es va organitzar una col·lecta i es va encarregar una imatge 
semblant a l'anterior a un taller d'Olot.  
Les Salines és un lloc de devoció i també d'encís pels creients i els que no ho són, la 
imponent bellesa dels seus verals fascinen d'una manera absoluta i qui descobreix la seva 
màgia ja no se'n pot estar.     Pere Roura i Sabà (Maçanet de Cabrenys) 
 

 A LA MARE DE DÉU DE LES SALINES 
Entrar a l'ermita i gaudir del silenci, la pregària i la pau que s'hi respira. A fora xerrades, 
amics, germanor i gresca.             Àngela Vila (Maçanet de Cabrenys) 
 

La pujada a Les Salines i la pregària a la Mare de Déu no ha faltat en els casi trenta anys que 
portem a Maçanet. Mare de Déu de les Salines, pregueu per nosaltres! 

Albert i Lídia (Maçanet de Cabrenys) 
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Un lloc màgic: “ El camí és llarg i feixuc fins arribar al cim de la Salines. De sobte, l’aire 
fresc ens envaeix deixant la calor asfixiant de la plana, els raigs d’aigua de la font ens 
desaltera i l’ermita de la mare de Déu de Salines ens acull humilment a la contemplació.”  

Anna Pujol (La Vajol) 
 

Mare de Déu de les Salines ajuda'ns a seguir endavant encara que siguem grans. Tan sols que 
ens valem com ara.             Anna Pagès (Maçanet de Cabrenys) 

 

Mare de Déu de les Salines crida als muntanyencs, als qui fan rutes per la muntanya, 
convida'ls a trepitjar fort la terra i nodrir-se de la seva energia. Llum Salvo (Maçanet de Cabrenys) 
 

Mare de Déu de les Salines filla de l’Empordà aquí dalt de la muntanya et venim per a 

pregar, estrella de Maçanet, els de Barcelona també t'estimem.           .  
Agustí i Teresa  (Maçanet de Cabrenys) 

 

Obre’ns els ulls i dona'ns una empenta perquè fem d’aquest món un lloc on viure plens de 
companyonia. Que amb ajuda de tots s'endreci tot el que hem desendreçat.  

Jaume Capalleras (Maçanet de Cabrenys) 

Mare de Déu de les Salines, ajuda'ns des d’aquí dalt a viure en harmonia amb tothom, tu que 
ens veus tan bé, protegeix-nos, ja saps que la nostra mirada sempre va cap a Tu. Ens agrada 
veure't ben florida i il·luminada.          Neus Romans (Maçanet de Cabrenys) 

 

Mare de Déu de les Salines ho saps tot de nosaltres, de jovenetes ja pujàvem amb camió, no 
hem deixat de pujar i pregar i demanar-te sempre el que Tu ja saps molt bé. Tu ets el nostre 
refugi.             Dolors Bosch (Maçanet de Cabrenys) 
 

Per sempre, seràs la nostra enamorada, com aquell toro que no va parar fins a trobar-te, 
nosaltres seguirem pujant i pujant, gaudint de l'encant de la natura que t’envolta i venerant-
te Princesa de LES SALINES!!!        Maria Durbau (Maçanet de Cabrenys) 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Un tresor que no s'esgota  

Que el teu Esperit ens renovi, Senyor 
perquè deixem d’una vegada, 
aquest estil mediocre de ser cristià 
-somnolent, discret, apagat-, 
i ens impliquem seriosament 
en la construcció del regne. 

Avui ens convides a la confiança, 
i a mirar la vida amb ulls diferents. 
Ens convides a un fer compromís clar, 
i a viure oberts a el imprevisible. 

Ens convides a deixar una escletxa 
per on pugui respirar l'esperança, 
i ens pugui sorprendre l'Esperit' 

Que aquest Esperit en nosaltres. 
ens doni un cor gran i generós 
que ens deixi veure amb claredat 
que només quan som capaços 
de lliurar la vida als valors del Regne 
podem trobar la pau i la joia, 
que Tu ens has proclamat. Pere Codina Mas, publicat a: “la missa de cada dia”, agost 2007 


