
  

 
 

   
           5 de Gener de 2020                                           
Aquest Full el trobareu a: www.bisbatgirona.cat/, anant a “Parròquies” i clicant la que us interessi. Trobareu altres dades, serveis i notícies de la parròquia. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

“La Llum 
resplen-
deix en  

la foscor, 
però la 

foscor no 
ha pogut 

ofegar-la.” 

L’ESTELET (l’Estel de la Cova de Betlem) Conte de Nadal 
 

   Vet aquí que fa molts i molts anys, es va fer en el cel una reunió molt 

important. A la reunió, estaven convidats tots els estels, des dels més 

grans als més petits. I tots puntualment van anar al lloc previst. Un estel 

gran i brillant va parlar amb una veu molt potent i els va dir: 

– Hem d'anar a la terra, perquè està a les fosques. Aquell estel que vulgui 

donar la seva llum als altres, m'ha dit Déu, serà l'Estel de la Cova de 

Betlem. En aquesta Cova, està a punt de néixer un Infant, i convé que 

tingui força llum. Així, doncs… ja ho sabeu tots. 

   Tots els estels es van posar en moviment per començar l'aventura i es 

van repartir per tots els racons de la terra. Brillaven tant, que a la Terra es 

començava a veure llumenetes. Enmig de tant enrenou, vet aquí que va 

aparèixer un diminut estel. El seu nom? Com que era tan petitó, li deien 

L'ESTELET, ja que no tenia gaire força per il· luminar ningú. 

   L'Estelet, que havia estat 

molt atent a la reunió del cel, 

s'esforçava molt i pensava: 

– He de fer tot el possible per 

tenir una miqueta més de 

llum. 

   I mentre anava pensant què podia fer, va arribar a un poblet i es posà a 

la finestra d'una casa que estava gairebé a les fosques. I va veure una nena 

malalta. Li va donar tota la seva llum i la nena es va posar bona. L'Estelet 

estava satisfet i content, però al marxar del poble es va adonar que s'anava 

empetitint, que tenia menys llum que abans, perquè l'havia donada a aque-

lla nena malalta. 

   Va continuar el seu camí fins arribar a un gran i meravellós bosc ple 

d'arbres de totes mides i formes. Allà, va veure un pastoret preocupat i 

trist perquè havia perdut una ovella, la més petita, i com que era fosc, no 

la podia trobar. L'Estelet no s'ho va pensar dues vegades i s'esforçà de de-

bò per donar tota la llum que tenia. Va ser com si en aquell bosc es fes de 

dia, i el pastoret va trobar la seva ovella enmig d’una bardissa. Content, la 

va poder recuperar i se'n va anar a casa fent saltirons i xiulant. 

   L'Estelet no podia més. S'havia quedat gairebé sense llum. Havia de tor-

nar de nou al cel. Però… pel camí es va adormir. Quan es va despertar la 

seva sorpresa va ser gran: ell era "l'Estel de la Cova de Betlem!" I bri-

llava com tots els estels del cel junts. Era meravellós. Ell, tan petit, il· lu-

minava a Jesús Infant amb una llum forta, diferent. Des d'aquell dia la 

llum s'anà estenent per tots els pobles i per tota la terra. 
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DESPATX: Dimecres: d’11 a 1 del matí 
                        Dijous: de 8 a 9 del vespre 

DESPATX:   Dijous, matí: d’11 a 2/4 d’1 
                          I a hores convingudes 

MISSES:  DISSABTES i VIGÍLIES: 8 del vespre (radiada 103.1 FM) 

                    DIUMENGES i FESTIUS: 12 del migdia 
                    FEINERS: dimarts i dijous, 2/4 de 8 del vespre 

CELEBRACIÓ DE LA PARAULA: dilluns, dimecres i divendres, 2/4 8 vespre 

MISSES:  DISSABTES i VIGÍLIES: 7 de la tarda 
                 DIUMENGES i FESTIUS: 2/4 d’11 del matí 
                    FEINERS: dilluns i dimecres, 7 de la tarda 
                                       (a la capella de l’Hospital) 

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA 
CASSÀ DE LA SELVA LLAGOSTERA 

Dissabte, 8v.: Joan Masgrau Comas. Concepció Bernata-
llada Turon. Joan Roca Vilert. Irene Horta Bosch. 
Diumenge, 12mg.: Irene Carbó Xifre. 
Dilluns, FESTIVITAT DE REIS, 12mg.: Parròquia. 
Dimarts: Ànimes. 
Dijous: Joan Negre i M. Dolors Frigola.  
Dissabte, 8v.: Parròquia. 
Diumenge, 12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Fam. Fernández Miguélez i Doy Pica. 
Diumenge, 2/4 11m.: Aniv. Josep Selis Alsina. Jau-
me Arbusé. 
Dilluns, FESTIVITAT DE REIS, 2/4 11m.: Gna. So-
ledad Castro. 
Dimecres: Remei Fàbregas Darder. 
Dissabte, 7t.: Pere i Encarnació. Joan i Jaume. 
Diumenge, 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. 

 

VIDA CREIXENT 
de Cassà de la Selva 

Dimecres vinent, dia 8, reunió mensual del 
grup Vida Creixent; a les 4 de la tarda, a la 
rectoria. Tema: “Compromís. El temps de si-
tuar-me i caminar”. 

FESTIVITAT DE REIS 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Horari de Misses, dilluns dia 6: 
  → Llagostera: 2/4 d’11 del matí. 
  → Cassà de la Selva: 12 del migdia. 
El diumenge al vespre NO hi ha Missa anticipada. 

CATEQUESI, SEGON TRIMESTRE 
a Cassà, Llagostera i Caldes 

Després de les Festes de Nadal, tornem a re-
prendre la catequesi en el diferents cursos i 
etapes.  
Reunions de catequistes: 

�Dilluns vinent, dia 13, a les 9 del vespre, hi 
haurà reunió dels catequistes de Primer 
curs d’Iniciació, a la rectoria de Cassà. 

�Dimarts vinent, dia 14, a les 9 del vespre, 
hi haurà reunió de catequistes de Segon 
curs d’Iniciació, a la rectoria de Cassà. 

 

 

Moviment Parroquial  
·CASSÀ DE LA SELVA    

  �Han contret matrimoni, dia 28: Joan Ramon Saavedra Corominas amb 
Montserrat Puigvert Relats. 

  �Ha mort i hem pregat per: Antonio Peláez Peláez (dia 29). 

CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS 
Podeu fer els DONATIUS a la caixeta de l’església, al despatx parroquial  

o al compte bancari de la vostra parròquia: 
� A  LLAGOSTERA:  ES78 2100 8165 05 2100036244    � A CASSÀ de la SELVA: ES34 2100 0114 52 0101394547 

 ☛ La “CAMPANYA DE NADAL” s’acaba aquest dilluns, 6 de gener. 


