
 

 
 

 
 

 
 

  
 

“Tothom  
en menjà tan 
com volgué  
i recolliren 
dotze coves 
plens de les 

sobres” 

 

 
 

   
           2 d’Agost de 2020                                           
Aquest Full el trobareu penjat a la pàgina web de les nostres parròquies: www.pcassallagostera.es 

 
  
 

 

LA CALAIXERA  
 

– Raül, endreça la roba neta que t’he deixat sobre la calaixera i 
de passada posa una mica d’ordre als calaixos. 

– Sí, pare, ara ho faré. 

 I passen les hores i en Raül no endreça la roba. S’ha encantat 
fent una altra cosa i s’ha oblidat completament del que havia 
de fer.  

Sempre li passa igual. I la roba es va acumulant sobre la ca-
laixera i els calaixos es van omplint sense ordre ni concert, de 
qualsevol manera, a corre-cuita per evitar que els pares 
s’enfadin.  

Sembla que la calaixera sigui capaç d’empassar-s’ho tot.  

  Un dia d’aquests m’hi haig de posar seriosament, pensa en  
Raül quan obre el calaix de les samarretes i es troba que està 
ple de mitjons i calçotets. 

  També nosaltres a vegades semblem la calaixera d’en Raül i 
ens ho anem empassant tot sense cap mena d’anàlisi ni refle-
xió.  

  Al llarg del dia vivim, 
veiem i fem moltes coses. 
Totes aquestes experièn-
cies es van acumulant 
dins nostre tal com van 
arribant i, si no som ca-
paços de fer una aturada 
de tant en tant, tot se’ns 
va barrejant i ja no sa-
bem destriar el que ens 
convé del que no volem o 
no ens cal. 

  Sé que és bo que cada 
dia, abans de dormir, faci una petita revisió del dia. Que agra-
eixi allò de bo que el dia m’ha donat i que em comprometi a 
millorar tot allò que no ha estat tan bé.  

  Jesús, acompanya’m en la reflexió i em serà més fàcil tenir 
en ordre els calaixos de la meva vida. 
 

PEP SALVÀ
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Parròquia CASSÀ de la SELVA Parròquia LLAGOSTERA 
c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2 – Tel. 972 460 163 c/ Processó, 3 – Tel. 972 830 172 

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: 2/4 de 8 del vespre 

MISSES: DISSABTES i VIGÍLIES: 7 de la tarda 
               DIUMENGES i FESTIUS: 2/4 d’11 del matí 

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA  

CASSÀ DE LA SELVA LLAGOSTERA 

Dissabte, 8v.: Manel Miralles Barrera. Joan Miralles Tei-
xidó. Josep Güell Montfulleda i Montserrat Johé Salvans. 
Diumenge, 12mg.: Aniv. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts i Dijous: Ànimes. 
Dissabte, 8v.: Joan Teixidó Campeny i Maria Estrach Co-
lomer. 
Diumenge, 12mg.: Fam. Castañé Ros. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Aniv. Montserrat Coris Martinell. Ramon 
Soler Barceló. 
Diumenge, 2/4 11m.: Fam. Ramos Marca. 
Dilluns i Dimecres: No hi ha Missa. 
Dissabte, 7t.: Fam. Blanch Rissech. Ferran Ragolta Se-
rarols. Caterina Nonell Dalmau. 
Diumenge, 2/4 11m.: Aniv. Pere Costa Fors. Fam. Gui-
nó Bou. Fam. Gotarra Xirgu. 

 

ESTRANGER? 
 

El teu Crist és jueu, 
el teu cotxe és japonès, 
la teva pizza és italiana, 
la teva democràcia és grega, 
el teu cafè és brasiler, 
les teves vacances són marroquines,  
   islandeses, italianes…, 
les teves xifres són àrabs, 
les teves lletres són llatines… 
  

I goses dir que el teu veí  
és estranger? 

BUSCAR-TE EN EL SILENCI 
-Pregària-  

Senyor, en un món de soroll i de presses,  
em cal aturar-me i cercar el silenci,  
perquè pugui sentir la teva presència  
i escoltar la teva Paraula. 
 

Com els apòstols al Tabor,  
voldria contemplar la riquesa de vida  
que m’ofereixes. 
 

Senyor, fes-me descobrir: 
 

      l’eloqüència del silenci,  
      la riquesa de l’oració,  
      la joia de sentir-te a prop,  
      el goig de l’Esperança. 
 

Només així arribaré a comprendre  
les meves possibilitats infinites  
de Vida i d’Amor. 

CARME GOMÀ 

 
 

 
·LLAGOSTERA    �Ha mort i hem pregat per: Montserrat Miquel Valentí (dia 25). Teresa Amat Ruiz 

(dia 27). 

·CASSÀ DE LA SELVA    �Ha mort i hem pregat per: Enric Ametller Abella (dia 26). 


