
26 de juny de 2022 EL GRANET DE SORRA 
Tenim una missió a fer, 
encara que ens sembli insignificant, 
com un granet de sorra. 
No es pot ser una pedra angular  
si un no se sap granet de sorra. 
Solament es pot mirar la immensitat del mar,  
quan un és, a la platja, granet de sorra. 
De vegades ens toca de fer proeses,  
però la meravella és el granet de sorra de cada dia. 
El granet de sorra és anònim,  i suporten el pes  
del sofriment  les persones anònimes. 
El granet de sorra és ordinari,  
i l'amor el fa extraordinari. 
No serà canonitzat com a sant,  
massa humà el granet de sorra. 
No s'escriurà res sobre ell, 
tan petit és el granet de sorra. 
Però el Pare dels Cels es complau en ell,  
el senzill de cor, el granet de sorra. 
Granet de sorra va semblar el sí de Maria,  
i a Natzaret va canviar el destí del món. 
Granet de sorra, i menys que granet de sorra,  
va semblar la mort de Jesús. 
I, què és la força de l'Esperit,  
als ulls del món, o sinó un granet de sorra, 
pols que captiva el vent? 
Nosaltres posem el granet de sorra;  
Déu s'encarrega de construir  
la ciutat eterna de pedres precioses. 

(Javier Garrido)  

 PENSAR EN ELS ALTRES 
Expliquen que en un racó d'Aràbia, un home feia 
un forat a terra, prop d'un petit rec, amb la in-
tenció de plantar un plançó de palmera. 
Mentre estava en plena feina, va passar un veí, 
que amb aire burleta li digué:  
-Com se t'acut plantar aquesta palmera, si no 
farà fruit fins almenys d'aquí a cinquanta anys i 
ja no viuràs per tastar-lo? L'home va mirar cal-
mosament el seu veí i respongué: 
-Es cert que no podré menjar mai del fruit d'a-
questa palmera, però els que vinguin darrera po-
dran beneficiar-se del meu esforç. Aquest pensa-
ment, ja des d'ara, alegra el meu cor. 

BANYOLES   Sta. Maria 1.950,75 

                         Clínica 203,00 

                         Carmelites 505,00 

                          Sant Pere 803,37 

Cornellà 941,98 

S. Andreu de Mata 149,74 

S. Joan de Les Pedreres 435,00 

S. Vicenç de Camós  110,00 

Esponellà 180,00 

Fontcoberta 57,30 

Serinyà 43,00 

Vilavenut 23,00 

El Collell i parròquies 300,00 

TOTAL 5.702,14 

Recollit el dia de Corpus 

Col·lecta per CARITAS 

 PRE INSCRIPCIONS ESCOLTES 

2022-2023 
Com cada any des 

del 24 de juny al 

15 de juliol les pre-

inscripcions pel 

curs 2022-2023. 

Trobareu el formu-

lari per omplir 

hhtps://

docs.google.com/

forms/d/

e/1FAIpQLSekHcH

G2cs1_E3Q6l7g48

gUWoZ1AjCK3fj9u

tfEndvZqr_Y0w/

formResponse 






