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JA POTS VENIR 

Jesús puja tot sol a la muntanya per prega. Les coses de l’esperit 
demanen serenor, oïda atenta, i vida interior. La lluita desmesurada 
per les coses d’aquest món ens porta agitació, desordre. Els deixebles 
com nosaltres, han de fer la travessa en mig de la tempesta, afrontar 
dificultats, dubtes. El vent i l’onatge ens fan sentir la fragilitat de la 
barca que no avança. Confonem la presència del Senyor amb una 
fantasma, una falsa il·lusió. Malgrat tot, com Pere aleshores, continuem 
avui sentint la seva veu que ens crida a anar cap a ell caminant sobre 

l'aigua. I com Pere ens movem entre la confiança que ens fa caminar i la por que ens enfonsa. 
Tant de bo que puguem creure que “Realment és el fill de Déu” i sentir que amb la seva 
presència la barca avança. Que la festa de Maria Assumpta, dona de fe, ens encoratgi.  

Una bona setmana! Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
 HAN MORT I HEM PREGAT PER: 

Francisco SÁEZ MONTORO † PONT de MOLINS, el 5 d’agost a l’edat de 68 anys. 
Maria JUANOLA ROSA † MAÇANET de CABRENYS, el 8 d’agost a l’edat de 99 anys. 

 Doneu-los, Senyor, el repòs etern ! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 

dissabte, 15 MISSA de Santa Maria Assumpta: Agullana a les 11h.; Darnius, a les 12,30h. i a 
Maçanet de Cabrenys, a les 20h. 
diumenge, 16: MISSA a Pont de Molins, a les 9,30h. Agullana i Darnius, a l'horari habitual. 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 

 MAÇANET: Maria Juanola Rosa.     LES ESCAULES: Martí Lladó. 
 AGULLANA: Francesc Laborde i Àngela Riere.  
 DARNIUS: Ma Rosa Pairot (2n aniv.); Teresa Puigmal, Carlus Perxés; Maria Juanola Pla. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 30 € — BIURE: 24 €. — DARNIUS 20 €  

MAÇANET de CABRENYS 40 €. 65 € (Les Salines) — La VAJOL 158 €. 32 € (per Caritas) 
 

 FESTA DE LA MARE DE DEU DE LES SALINES diumenge 2 d’agost del 2020 
Aquest diumenge s’ha celebrat la festa de la Mare de Deu de Les Salines, una mica deslluïda 
per la COVID i pel fet que l’hostatgeria estigui tancada sense ningú que la gestioni; però tot i 
això s’ha celebrat, amb la perseverança dels pabordes, dels feligresos i de gent que visita 
l’entorn aquesta diada. 
Un grup de socis del Club Excursionista Maçanetenc hem organitzat, com cada any, una 
caminada pels voltants del Santuari i hem anat fins a la Cova dels Trabucaires, un indret refugi 
en el passat de bandolers i de maquis. Aquests últims, gent que van perdre una guerra i van 
seguir lluitant per uns ideals de llibertat, justícia i república. 
La cerimònia religiosa es va celebrar al pati de l’hostatgeria per tal de respectar la distància 
de seguretat, tot i que l’església estava perfectament guarnida amb flors per a l’ocasió, 
gràcies als pabordes i voluntaris que hi col·laboren cada any. 
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El Mossèn ens parlava a l’homilia de presos polítics injustament retornats a la presó, de gent 
que arriba en pasteres a Europa i que molts d’ells moren malauradament en l’intent, i ens 
demanava que ens reveléssim contra aquets fets injustos i no ens quedéssim a casa. 
Possiblement no hem de militar en una lluita armada com la dels maquis, ja que tot i les 
dificultats, afortunadament la societat ha evolucionat, però encara es segueixen produint 
moltes injustícies (desnonaments, gent sense feina, marginació social, ...) i dificultats com ara 
la de la COVID, contra les quals ens hem de revelar com a societat i lluitar per vèncer-les. 
Com a comentari final, dir que aquests dies s’està celebrant la 13ena edició de la Cursa del 
Fau, versió COVID. Des del Club Excursionista hem treballat amb imaginació per evitar que 
aquestes dificultats impedissin la celebració d’aquest esdeveniment que permet que molts 
corredors i caminadors visitin el nostre poble. 

Salut i sempre endavant.        Esteve Vial, Club Excursionista Maçanetenc 
 

QUE ANAR A TROBAR LA MARE ENS AGERMANI 
En motiu de la festa de la Mare de Déu de les Salines, malgrat que aquest any 2020 ens ve 
marcat per la COVID19, el poble de Maçanet hem pujat per dirigir la nostra mirada en vers la 
teva. Que vol ser una manera de avivar la nostra confiança en aquest moment. En acabar la 
missa la Maria Durbau ens va adreçar aquestes paraules: A tots els qui heu pogut pujar i pels 
qui volien i no han pogut molts petons tranquils i responsables, espurnetes de sal espargides 
per l'aire pures i positives que ens portin a una manera de viure la vida diferent, amb una 
millor convivència plena d'estima i comprensió. 
 

 Gràcies Mare de Déu de Les Salines per escoltar-nos 

Blau de cel, verd de bosc, tot pujant el cim el cor s'accelera. 
Ja es nota la frescor, ja escoltem la calma. 
Ja ens tornem a trobar Mare de Déu de les Salines, mare nostra.  
No ens cansem de demanar-te que ens guardis de tot mal  
i ens embolcallis amb els teus braços. 
Avui volem i podem agrair-te de prop el teu aixopluc.  
Tu ens dones la força, tu ens dones l'esperança,  
per emprendre aquest camí que se’ns fa tant feixuc. 
Avui podrem nodrir-nos del teu amor.  
Amb alegria tornarem a casa plens de la teva gràcia,  
de la teva sal beneïda, de la teva protecció,  
dels bons sentiments que ens transmet el poder estar aquí. 
No podem abraçar-te, ni besar-te els peus,  
però de veritat això és el que fem.  
Amb mascareta i tot, t'oferim la Missa, per abraçar-te i  
ens postrem als teus peus per dir-te una vegada més que ets la nostra devoció.  
I quan arribi el dia en que ja tot estigui superat,  
tornarem a pujar, no ho dubtis, i tornarem a fer festa gran!!! 
Gràcies Mare de Déu de Les Salines per escoltar-nos  
i pel goig de poder una vegada més dirigir la nostra mirada en vers la teva. 

Una abraçada a tothom, Maria Durbau  
 

 


