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PRIMERA JORNADA MUNDIAL DELS AVIS I DE LA GENT GRAN 

EN GERRES DE TERRISSA 

Avui, aturem el ritme de les lectures dominicals perquè celebrem la festa 
de l’apòstol sant Jaume. L’Evangeli d’avui ens mostra els deixebles, ens 
recorda com Jaume, juntament amb el seu germà Joan i amb Pere, va ser 
un del confidents de Jesús. Malgrat això, els dos germans, recolzats per la 
seva mare, somien d'ocupar el primer lloc en el Regne de Jesús. Tampoc 
els altres deu que s'enfaden amb ells en queden al marge. Una història 
que també nosaltres repetim cada vegada que pel fet de seguir a Jesús 
busquem privilegis per sobre dels altres. La lliçó de Jesús és admirable: 
«qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor i qui 
vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau». La nostra vida és 

important quan vivim com Jesús, servint, ajudant, col·laborant desvivint-nos pels demés. Sant 
Pau ens diu portem el tresor del servei que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. 

Que tinguem una bona setmana Mn. Pere-Lluís 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dissabte, 31: MAÇANET DE CABRENYS Missa a les 20h  
diumenge 1 d’agost): LES ESCAULES. Missa a les 9,30 h.  
Festa d'estiu de BIURE: Missa a les 11h. Agullana i a Darnius: Celebració Dominical a l’hora habitual 
Festa de la MARE DE DÉU DE LES SALINES, Missa al santuari a les 13h  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Conxita Pujol Palomé. 
AGULLANA: Montserrat Sarabia; Yves Sechan; Rosa Lahoz. 
DARNIUS: Carlos Palos; Mercè Masdevall (5è aniv.). 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 45 €— DARNIUS: 60 €— MAÇANET: 45 €. — PONT DE MOLINS: 9 € — LA VAJOL: 79 € 

  

 CARTA A JESÚS pels nois i noies de confirmació 
Jesús si ens poguéssim comunicar amb tu per whatsapp seria tan fàcil... però això d'escriure't 
una carta ja ens ha costat una mica més.  
Els nostres pares ens varen batejar de petites i petits, mentre anàvem creixent les àvies i els 
pares ens parlaven de tu i ens portaven a Missa.   - Més tard vàrem començar la catequesi amb 
la maria i ja no només anàvem a Missa si no que participaven en diferents actes i festes de la 
comunitat cristiana. 
Recordem amb il·lusió ..preparant petits detalls per les Mares en el dia de la mare O per Sant 
Jordi O llegint algun poema en la festa de la gent gran, preparant el Viacrucis i participant tb, 
preparant les candeles decorades per la Vetlla Pasqual, fent la catifa de flors per Corpus O 
preparant les bossetes de sal per la festa de la nostra Mare de Déu de les Salines... Ens 
agradava vestir-nos amb l' alba blanca fent d escolanets i escolanetes en les festes més 
importants. Però si alguna cosa no oblidarem d' aquesta etapa és el fet d' anar a visitar a 
persones que per motius de salut no podien anar a l'Església, els hi fèiem una estona de 
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companyia i els hi portaven la Comunió. Recordem sobretot a la maria figa  que feia molts 
anys que en prou feines podia caminar per casa seva, ens feia tristesa... però al mateix temps 
ens va transmetre tanta alegria...tanta pau, sempre estava contenta quan ens veia, el seu 
esforç del dia a dia la va a portar a escriure amb la mà esquerra i sempre donava les gràcies a 
Déu per estar viva, per estar acompanyada de la seva família. Segurament l' esperit de 
superació li venia de Déu de la seva Fe. Ara ja descansa al teu costat.  
La primera Comunió va ser molt especial, un gran pas cap al camí que ens porta cap a Déu. 
Ara que ja ens hem fet grans,  , no trobem gaires companys amb qui parlar de Tu ,ens queden 
les àvies i els pares si. però ja saps que topem una mica, no sabem si és l'edat O és normal en 
diferents generacions... Tot i que continuem participant en l'Església, de vegades ens fa tanta 
mandra anar-hi... 
Però mira estem aquí per dir Sí, si volem continuar seguint el teu camí. 
Per això et demanem Jesús que el Do que avui rebem ens doni forces per ser valentes i 
valents, que ens doni salut a nosaltres i a tothom que ens envolta, que ens acompanyi al llarg 
de la vida, que ens guiï per trobar un bon camí i si algun dia ens equivoquem i anem per 
camins deserts, que ens ajudi a retrobar-nos per poder continuar endavant... 
Gràcies Jesús per estar amb nosaltres i escoltar-nos!!! 
Confiem en tu..! 

Marina, Adrià, Mariona, Elisabeth, Mireia, Nico. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Sant Jaume 

Gràcies, Senyor, per l’apòstol Jaume, 
pel seu testimoni que inclou errors i febleses. 
Però va deixar que l'aixequessis 
fins lliurar-se plenament a Tu. 

Som terrisses de fang, 
fràgils, febles, pobres... 
Però Tu ens has triat així 
per tal que es faci evident 
com el poder ve de Déu 
i no pas de les nostres forces, 
de la nostra intel·ligència 
ni de les nostres virtuts. 

Som vanitosos , com Jaume, 
i ens afanyem per seure en els llocs de privilegi. 
Som crítics, com la resta dels apòstols, 
sempre disposats a acusar els altres, 
a denunciar la brossa a l'ull del germà 
sense adonar-nos de la biga que hi ha en el nostre. 
Volem pujar al Tabor per ser especials 
i ens pot la mandra quan ens hem de posar a servir 
o a acompanyar el qui pateix. 

Que l' exemple de l’apòstol Jaume 
ens serveixi per no desanimar-nos quan caiem 
i per no vantar-nos quan ens aixeques.   Josep OTON, La missa de cada dia, juliol 2021 

 


