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AMB QUINA ACTITUD ESCOLTEM i ACOLLIM LA PARAULA?
Avui la litúrgia ens proposa la paràbola del sembrador (Mt 13, 1-23)
tant coneguda que ens cal fer un esforç per descobrir-hi novetat.
Jesús des de «la barca» ensenya a la comunitat de deixebles, sense
interferències alienes.
Ni el sembrador ni la llavor són importants: el que és determinant és
l’actitud de l’oient. L’acció del sembrador és fonamental, perquè és
ell qui té les llavors i les va sembrant arreu. Tota la responsabilitat,
en canvi, rau en el qui rep la llavor. Si es manté «al marge del camí»
de Jesús, «el Maligne arrabassarà el que ha estat sembrat en els seus
cors», i no arribarà ni a germinar. Si cau sobre el pedregam, sense
haver-ne tret les pedres i posar-hi fems, germinarà de seguida, «pel
fet de no tenir fondària la terra», però a la més mínima «tribulació o
persecució per causa de la paraula», sucumbirà tot seguit. Si cau sobre els esbarzers, les
preocupacions seculars i les seduccions de les riqueses l’ofegaran, i restarà infructífera.
El que importa és donar fruit, i els fruits són sempre per als altres.
Fins diumenge vinent! Mn. Pere-Lluís

 VIDA PARROQUIAL:
 HAN MORT I HEM PREGAT PER:

Carlos SALELLAS JUAMOLA † AGULLANA el 4 de juliol a l’edat de 88 anys.
Joan RIBAS SALELLAS, † BOADELLA D’EMPORDÀ el 8 de juliol, a l’edat de 95 anys.
Descansin en pau!
 AGENDA PARROQUIAL:

Dins la novena del Carme, a Boadella d’Empordà celebrem la missa a les 9,30h. I en acabar la
MISSA a Darnius de 12,30 h Benedicció de Vehicles.
diumenge, 19: MISSA PONT de MOLINS a les 9,30h; AGULLANA a les 11h. i a DARNIUS a les 12,30 h,
s’incorpora a la comunitat cristiana l’Ona que s’hi ha preparat amb la catequesi d’aquests anys.
 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER:
BIURE: Paquita Gironella Cardoner.
MAÇANET: Josep Pagès; Josep Esquirol.
BOADELLA: Joan Ribas Salellas
AGULLANA: Felip Torrent i Dolors Rosa.
DARNIUS: Enric Donat i Maria Puigmal.

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA:
AGULLANA 55 € — BIURE 40 € — DARNIUS 35 € — MAÇANET 90 € — LES ESCAULES 110 €

 L’HOME DE LA VEU D’OR

En el Sant Ofici del dissabte 4 de juliol Les Escaules es disposava a acomiadar el soci de més edat De La Unió
Escaulenca i una de les persones més acèrrimes, amb un gran amor per la terra, entranyables i servicials que
mai he conegut: l’Ermengol Salip Casademont (1925-2020), el meu oncle-avi, “l’home de la veu d’or” com
l’apel·laven els companys de l’Ajuntament de Figueres. Concordances de la vida aquell dia l’associació
celebrava els seus 150 anys i Mirant el futur (lema de l’exposició que s’inaugurava a la Societat Escaulenca i que
registrava la seva trajectòria) s’adheria en el conjunt de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC.). La família
es va aplegar entregada als preparatius de la tan desitjada cerimònia, puix que la cruenta pandèmia —la COVID19— (com diu la dona de l’Ermengol, la Lola, “és una de les experiències més tristes i punyents que pot passar
una família”), en el seu moment va impossibilitar el comiat. L’església de gom a gom segons el protocol sanitari
lluïa les seves mascaretes; convidava a un ambient de germanor. El candor de mossèn Pere Lluís i les seves
acurades reflexions no deixaren a ningú indiferent. Proper, molt proper...
En tant que la missa finia com una lletania, una súplica que Ermengol havia deixat escrita, mormolava enllà: “us
prego que no tingueu en compte els meus mancaments, perdoneu les meves culpes i porteu-me allà on sojornen
els Àngels”.
Montserrat Cufí Adroher. Figueres-Les Escaules, 6 de juliol de 2020.

 Missa en sufragi pels socis difunts de la societat 'la Unió Escaulenca'
A l'església parroquial de Sant Martí de les Escaules, el dissabte passat, 4 de juliol de 2020 al migdia, es va
celebrar la missa en sufragi dels socis difunts de la societat 'la Unió Escaulenca', que enguany celebra el 150
aniversari des de la seva fundació, oficiada pel rector Pere Lluís Aymerich i Armengol.
Malgrat les restriccions derivades de la COVID 19 , la Junta i l'assemblea de socis de l'entitat, varen decidir
d'alguna manera no deixar de celebrar aquesta efemèride i el primer dissabte de juliol -com mana a tradició- a
banda de la missa commemorativa, s'ha programat la inauguració d'una exposició antològica sobre la història i
evolució de 'la Unió Escaulenca' durant aquests 150 anys, des que es va iniciar com a entitat de Socors Mutus,
passant per l'empemta que hi va deixar el 'Grup Artístic Escaulenc' a cavall dels anys 40 i 50 del segle passat,
transformant-se en una entitat cultural i recreativa els anys vuitanta, fins als nostres dies, i amb la incorporació
enguany a la 'Federació d'Atheneus de Catalunya', amb l'esperança de consolidar-la per molts anys més,
adaptant-la a cada nova circunstància. Aquesta exposició serà permanent durant el que resta de l'any al local
propi de la Unió Escaulenca, al carrer de l'Oli, 7 de les Escaules.
Joan A. Parés. Les Escaules.
.

 PREGEM AMB L’EVANGELI
Escoltar la paraula del Regne
Estem pendents dels teus llavis.
L’ensenyament de la teva boca, Jesús,
rega els nostres cors com la pluja més esperada.
Volem treballar el nostre interior
perquè sigui terreny preparat
per a rebre la llavor de la paraula,
un camp que fructifiqui per a Déu;
Volem —disposant-lo com convé—
treure’n la duresa i les pedres,
les punxes i les males herbes,
els camins esgarriats...
a mercè de qualsevol perill.
Sembra, sembra, Sembrador,
que ens arribi ben estesa i abundosa
la paraula del Regne.
Que la captin les nostres orelles
i les entranyes la facin produir com més millor,
fins enmig de dificultats i de preocupacions,
acollint-la tot comprenent la seva gran riquesa.
Jaume GABARRÓ (monestir de Solius), tret de La Missa de cada Dia, juliol 2008

