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DESCOBREIX EL TRESOR, UN DÉU T’ESTIMA
Les paràboles del “tresor” i de “la perla fina” que
escoltem avui destaquen el valor incomparable del
Regne de Déu.
Jesús parla d’aquesta troballa com a goig, que fa
capaç, a qui el troba aquest tresor, de
desprendre’s de tot amb alegria: perquè ha
trobat, l’únic capaç d’omplir el seu cor.
Quan Jesús parla de “Regne de Déu”, es refereix
al somni que omplia el seu cor, l'eix de la seva
vida i de la seva missió.
En el nostre llenguatge, podem traduir-ho com la
proposta d'una nova humanitat, caracteritzada per
relacions de fraternitat, a partir d'una experiència profunda de filiació divina: els qui se senten
realment fills de Déu són capaços de viure com a germans. El tresor és el que ja som…, tot i
que encara no ho hàgim descobert. Quin és el tresor de la meva vida? He descobert el meu
anhel essencial?
Fins diumenge vinent! Mn. Pere-Lluís

 VIDA PARROQUIAL:
 A DARNIUS S’HA INCORPORAT A LA COMUNITAT CRISTIANA:
Ona MADERN SALGADO, filla de Josep i Eva. (19 de juliol).

Moltes Felicitats!

 A Les ESCAULES HA MORT I HEM PREGAT PER:
Martí LLADÓ GINESTERA, † 24 de juliol 2020 a l’edat de 93 anys.

Descansi en pau!

 AGENDA PARROQUIAL

dimecres, 29 de juliol: MISSA EXEQUIAL al Santuari de la Mare de Déu del Roure de Pont de
Molins. a les 19 h. per Josep Gibert Tubert.
dissabte, 1 d’agost: MISSA a La Vajol. a les 18 h. i a Maçanet a les 20h.
diumenge, 2: MISSA a Biure, a les 9,30h. Agullana a les 11h. Celebració dominical a Darnius, a
l'horari habitual.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LES SALINES, MISSA a les 13 h.
 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:

MAÇANET: Mercè Esquirol Ruiz. Acció de gràcies per una intenció particular
AGULLANA: Josep Pujol, pare i fill.
DARNIUS: fam. Gorgot—Lazaro; fam. Gaspar—Perxès
 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA:
AGULLANA 30 € — DARNIUS 35 € — MAÇANET 45 €

#MISSA SEGURA Cal que continuem mantenint la vigilància sanitària. Hem de tenir molta
precaució en la conducta individual: rentat de mans, mascareta i distància social. I evitar
aglomeracions. També a les esglésies, amb tranquil·litat i prudència.

 AMB MASCARETA, PERÒ UN DIA ESPECIAL
Diumenge 19 de Juliol, toquen campanes a l Església de Santa Maria de Darnius. Ens criden a
Missa, avui amb un to especial.
Ben puntual, asseguda al primer banc, acompanyada dels pares i uns quants familiars hi
trobem a la Ona. Vestida per l' ocasió, tan bonica i riallera com sempre. Tot i la mascareta, els
seus ulls ens expressen la seva felicitat.
En una cerimònia senzilla acompanyada també per la comunitat, la Ona ha rebut el Sagrament
del Baptisme i el de l' Eucaristia.
Avui el sol ha sortit enlluernant, la Ona amb el seu gest ens ha omplert els cors de llum i
esperança. L' Altar ha lluït més que mai. Sentim que tot i el temps d' incertesa, d'angoixa
presents, tot i els protocols vigents, l' Església està viva i Déu està al nostre costat. Gràcies
Ona, felicitats. Esperem que ens acompanyis molts més dies. Una abraçada.
Maria Durbau, Maçanet de Cabrenys.

 PREGEM AMB L’EVANGELI
Inversió total per la compra més valuosa
El tresor que ens has donat,
Senyor Déu nostre,
és de coses noves i velles,
de joies modernes i antigues,
completíssim a més no poder:
tots els ensenyaments de l’Antic Testament
-la saviesa, el prudent discerniment de SalomóI la novetat de trinca del Regne,
que Jesucrist inaugura.
El Regne, com una, gran xarxa,
agafa i acull a tothom; però no tots l'abracen...
Que nosaltres siguem per a Tu també un tresor,
Senyor Déu nostre,
a l’hora de la tria,
i no ens vegem castigats...
descartats de tenir-te.
Això, de cap de les maneres!,
perquè Tu, oh Déu, vals més que tot.
Quina llàstima que estiguis tan amagat
per a la majoria de gent, que no et troba.
Quina felicitat tan gran, descobrir-te,
disposats a deixar-ho tot per la perla divina.
Jaume GABARRÓ (monestir de Solius),
tret de La Missa de cada Dia, juliol 2008

