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ATENTS I IMPLICATS EN ELS ESDEVENIMENTS 

La primera de les paràboles d'avui ens recorda que el bé i el mal 
conviuran en la societat i dintre de cada ésser humà fins a la fi dels 
temps. La paciència i la misericòrdia de Déu és una crida a estar 
atents als esdeveniments una oportunitat de convertir-nos i 
transformar actituds. 
La paràbola del gra de mostassa és una crida a valorar qualsevol 
petit signe del Regne. No hi ha cap petit gest d'amor que es perdi, 
encara que de moment no canvií el món. Un gran bosc creix gràcies 

als petits branquillons que van brotant.  
La paràbola del llevat ens convida a viure immergits en el món, sense segregar-nos, conscients 
que, malgrat la nostra feblesa, som força transformador a i vivificadora. 

Fins diumenge vinent! Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
 AVUI ESTEM CONTENTS 

a DARNIUS a la missa de les 12,30 h, s’incorpora a la comunitat cristiana l’Ona que s’hi ha preparat 
amb la catequesi d’aquests anys. Ella ens ho explica: 

 

Hola, em dic Ona i aquest diumenge 19 de Juliol faré 
la primera comunió a l'església Santa Maria de 
Darnius. 
Per mi fer la primera comunió significa apropar-me 
més a Jesús i a Déu. 
En ell sempre hi ha hagut esperança, amor, bondat, 
Jesús sempre portava la pau allà on anava, cuidava als 
malalts i perdonava als seus enemics. 
Hi ha dues frases que diu que m'agraden molt: 

- La família és el millor que tenim a la vida. 
- Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. 

Jesús em dona força i em fa ser millor persona, millor filla i millor amiga. 
Per últim m'agradaria donar les gràcies a les meves professores de catequesi: Mª Teresa Trilla, 
Rosa Mª Santeugini, Mª Teresa Genis, Maria de Maçanet i al mossèn Pere Lluís per la seva 
dedicació i l'ajut que m'han ofert durant aquest dos anys de catequesi. 

Ona Madern 
 

 BIURE HA MORT I HEM PREGAT PER:  
Carmen CHECA MUÑOZ, † el 11 de juliol, a l’edat de 74 anys.  Descansin en pau! 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 

 MAÇANET: Joan Moradell Grabulós.  
AGULLANA: Ramon i Raimunda Delforn Rosa.   DARNIUS: fam. Gorgot—Lazaro  

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ ECONÒMICA SETMANAL A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA 20 € — BOADELLA d’EMPORDÀ 7 € — DARNIUS 35 € — MAÇANET 60 €  
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 FESTA EMMASCARADA 
El diumenge 5 de juliol Maçanet de Cabrenys celebrava la seva Festa Major d'estiu. 
Enguany, a causa del COVID 19 no hem pogut fer festa de debò. Sense músics, sense aperitiu 
popular, sense sardanes, sense concert, sense ball... No hem pogut fer festa. 
Només la plaça, engalanada amb banderoles, ens recordava que aquesta hauria d'haver sigut 
un cap de setmana de festa. 
I la missa, que vàrem celebrar amb totes les mesures de seguretat possibles: distància entre 
nosaltres, gel desinfectant, mascareta... Una missa emmascarada com molt bé va dir Mn. 
Pere-Lluís. 
Del que també vàrem gaudir va ser dels cants de la nostra coral que, a més, va dedicar l'Ave 
Maria al seu recordat mestre Emili Saló. 
Un record especial pels tots els difunts: els d'aquesta pandèmia i tots els demés que ens han 
deixat aquests darrers mesos. 
A la sortida de l'església, desitjos de bona festa i esperances de que aquest malson s'acabi 
aviat i poguem celebrar de veritat la nostra Festa Major de Sant Martí de Tours.” 

Àngela Vila, Maçanet de Cabrenys. 
 

 

Cal que continuem mantenint la vigilància sanitària. El virus no hi entén de calor o de 
vacances. 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. 
 

 PREGEM AMB L’EVANGELI  
Coexistència pacient 

«Si el món ja és tan formós, Senyor... 
si has fet les coses als meus ulls tan belles...» 

Si ets tu el creador d'aquests immensos sembrats 
ja amb espiga madura, a punt d'oferir-nos el gra, 
messes daurades que el vent ondula... 

Si nosaltres, tota la gent del món en massa, 
som el teu camp, nostramo, la teva propietat, 
i desitges portar-nos als graners de casa teva 
-casa pairal, ja que ens estimes com a fills... 
¿com és que hi ha jull enmig nostre?, 
¿per què hem de viure envoltats de cugula? 

Si arrenquéssim el mal, també ens tocaria el rebre, 

ja que tots en tenim a dins una barreja. 

Si el poguéssim fer desaparèixer no creixeríem 
en l'esforç pacient, i la lluita i la llibertat 
d' arrenglerar-nos amb els qui busquen el bé. 

I ¿qui som nosaltres per a jutjar ningú 
o calibrar l'estat de la plantació...? 

Senyor, fes que siguem una garba de bon blat 
Jaume GABARRÓ (monestir de Solius),  tret de La Missa de cada Dia, juliol 2008 


