
 

 
 

   

           22 de Març de 2020                                           
Aquest Full el trobareu penjat a la pàgina web de les nostres parròquies: www.pcassallagostera.es 

 
  

 

 

         QUARESMA 2020 – Quart diumenge 
 

 

 

 

 

 
 

  

“M’ha  
estès fang 
sobre els 
ulls, m’he 
rentat,  
i ara  

hi veig”. 

Preguem amb l’Evangeli  –Josep Otón Catalán– 

Senyor, gràcies per venir a il·luminar el nostre món. 

Tu veus la nostra ceguesa i et compadeixes en veure que no sabem cap on anem. 

No t’escandalitzes de les nostres foscors, ni ens culpabilitzes, les afrontes amb co-

ratge perquè es reveli la força de la salvació. 

De vegades no som conscients de l’obscuritat en què vivim, ni permetem que la te-

va llum penetri en el nostre cor i il·lumini els racons més amagats. 

Volem deixar que la claror de la Resurrecció ens obri els ulls i ens faci percebre la 

realitat d’una manera nova. 

Gràcies per cridar-nos a viure com a fills de la llum. 
 

CREC 
No és llum el que poses  
sobre els meus ulls,  
sinó fang.  

Com uneix la nit  

dipositada sobre la meva nit. 

Anticipant  

la gran nit del temps  

quan t’adormiràs en la mort,  

aquesta unció de les tenebres  

m'enfonsa amb tu  

en la foscor del món  

i en les seves pors. 

Els que es burlen no saben  

que no hi ha un altre camí  

que no sigui el de la fe.  

No l'evidència del que brilla, 
sinó la teva presència  

com una unció.  

«Creus? Sí, crec». 
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Text: ANNE LÉCU – ROMAIN GILLAIN.  Dibuix: ANITA LUCET-PARISOT 

Crec 



 

 

 

Parròquia CASSÀ de la SELVA Enric  mòbil: 66 90 66 519 Parròquia LLAGOSTERA 
c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2 – Tel. 972 46 01 63 mail: enricplanters@gmail.com c/ Processó, 3 – Tel. 972 83 01 72 

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) 

 

NOVA PÀGINA WEB  
A partir d’aquest cap de setmana entra en funcionament 
una pàgina web de les parròquies de Cassà de la Selva i 
Llagostera. La seva finalitat és informar dels diferents ser-
veis i activitats de les parròquies, oferir un espai per a la re-
flexió, poder consultar el full parroquial de cada setmana i 
altres aspectes que s’aniran introduint.  
Vol ser una eina que arribi a tothom que tingui interès 
d’estar informat de la vida de les nostres parròquies. 

Aquesta és l’adreça per connectar-s’hi: www.pcassallagostera.es 
I mentre duri aquesta situació excepcional de confinament, es penjarà a la web, en diferit, la 
Missa que es fa els dissabtes (8 vespre) i que es transmet per Ràdio Cassà (FM 103.1). 

 

 

                          LA LLIÇÓ D’UN INFANT 
 

Hi havia una vegada en un país molt i molt 
proper, un virus que era conegut amb el 
nom de Coronavirus. Aquest virus, com to-
thom que es posa una corona al nom o al 
cap, volia conquerir tot el món i com que 
no tenia cames l’única manera que tenia de 
fer-ho era anar saltant de persona en per-
sona.  

Van venir els homes i les dones més forts (o més ben dit, les dones i els homes 
que es creien els més forts) de tot el món, però cap va ser capaç de guanyar al 
virus, ja que aquest era tan petit que sempre sabia com esquivar els cops.  

– I si és tan petit, com el podem guanyar? –va començar a preguntar-se tothom.  

– Molt fàcil! –va dir un nen que passava per allà– (un nen, que és tots els nens, i 
que en aquest conte simbolitza el sentit comú, una característica humana que 
sovint anem perdent a mesura que ens fem grans, igual que la capacitat de veu-
re l’elefant dins de la boa de “El petit príncep”).  

– Si no té cames –va seguir el nen– nosaltres som les seves cames. Si ens que-
dem tot el temps que puguem a casa, no podrà seguir avançant, i el vencerem 
sense lluitar, que és la manera com es guanyen les lluites més importants de la 
vida –va dir el nen deixant a tothom bocabadat–. 

I així va ser com tots els nens van quedar-se dues setmanes a casa, i com els 
adults vàrem aprendre una mica de sentit comú dels infants. Així va ser com to-
thom va tenir temps de tornar a llegir “El petit príncep”, i entendre’l. I així va ser 
com vàrem entendre que les victòries de debò es guanyen amb unes armes que 
són invisibles als ulls. 

VICTOR ESPIGA 
 


