
 

 
 

 
 

 
 

  
 

- (Pere)“Senyor, 
salveu-me”. 

- (Jesús)“Quina   
poca fe! 
Per què 
dubtaves?” 

 

 
 

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

 
  
 

 

EL PA MÉS PETIT   
Christoph Von Schmid 

Al temps de l’escassetat, un home ric va fer anar a casa seva els vint 
infants més pobres de la ciutat i els va dir:  

– En aquest paner hi ha un pa per a cada u de vosaltres. Preneu-lo i 
torneu a venir cada dia a aquesta hora, fins que Déu ens doni un 
temps millor.  

Els infants s'abocaren 
damunt el paner, es 
barallaren pel pa, 
perquè cadascú volia 
tenir el pa més bonic 
i més gros, i després 
marxaven, sense ni 
tan sols donar les 
gràcies.  

Només la Cesca, una 
nena vestida pobra-
ment i molt neta, va quedar una mica apartada de l'avalot, prengué el 
pa més petit, que era el darrer que quedava al paner, i, agraïda, digué 
“gràcies” a l'home i se'n va anar modestament i callada cap a casa 
seva.  

L'endemà, els nois varen ésser tan poc educats com el dia abans, i a 
la pobra Cesca li va tocar aquesta vegada un panet tan petit que no 
era ni la meitat dels altres pans. Però quan va arribar a casa i la seva 
mare malalta va tallar el pa, llavors en varen caure un seguit de mo-
nedes noves de plata.  

La mare, espantada, va dir:  

– Corre, de pressa, vés a tornar aquests diners; ben segur que han 
caigut a la pasta per un descuit.  

La Cesca els portà tot seguit, però aquell bon home li va dir:  

– No, no ha estat cap descuit. Aquests diners, els he fet pastar amb el 
pa més petit, per premiar-te a tu, bona nena. Sigues sempre tan sò-
bria, pacífica i condescendent. Aquell qui s'estima més acontentar-se 
amb el pa més petit que barallar-se pel gros, rep una benedicció més 
gran que si hi haguessin diners pastats dintre el pa. Ésser sobri, pací-
fic i agraït, reporta més que barallar-se i renyir.



 
 

Web parròquies: pcassallagostera.es    Enric: 66 90 66 519 / Mail: enricplanters@gmail.com 

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.: Joan Teixidó Campeny i Maria Estrach 
Colomer. Diumenge, 12mg.: Fam. Castañé Ros. Ire-
ne Carbó Xifre.  
Dimarts: Ànimes.  Dijous: Mario Prat. 
Divendres, 8v.: Fam. Almeda. 
Dissabte, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU, 
12mg.: Narcís i Concepció. Isidre Ubach i Pilar Tolosà.  
Diumenge, 12mg.: Francesc Armengol. Maria, Martí, 
Dolors i família. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Fam. Blanch Rissech. Ferran Ragolta Sera-
rols. Caterina Nonell Dalmau. 
Diumenge, 2/4 11m.: Aniv. Pere Masdevall. Aniv. Pere 
Costa Fors. Fam. Guinó Bou. Fam. Gotarra Xirgu. 
Dilluns i Dimecres: No hi ha Missa. 
Divendres, 7t.: Fam. 
Dissabte, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU, 2/4 
11m.: Assumpció Soler Barceló. Famílies Peregrines de 
Schoenstatt. Diumenge, 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
Dissabte vinent, dia 15, és la Festa de l’AS-
SUMPCIÓ de la MARE de DÉU. Misses: 
Divendres, Missa anticipada: 
  →Llagostera, 7 de la tarda.   →Cassà, 8 del vespre. 
Dissabte, Festivitat de la Mare de Déu: 
  →Llagostera: 2/4 d’11 del matí.  →Cassà: 12 del migdia.  
  ☛ Aquest dissabte NO hi ha Missa anticipada de diumenge. 

SUPRIMIDA la FESTA DE SANT LLORENÇ 
a Llagostera 

Aquest any, tenint en compte la situació de pan-
dèmia que vivim, NO es farà la Missa en honor 
a Sant Llorenç el dilluns, dia 10. 
SUPRIMIDA la FESTA del CASAL PARROQUIAL 

de Llagostera 
Amb motiu de la pandèmia, i amb les mesures de 
prevenció que s’han de dur a terme per a qualse-
vol acte amb un número considerable de perso-
nes, la Junta del Casal Parroquial Llagosterenc ha 
decidit suprimir, aquest any, els diferents actes 
de la Festa del dia 15 (Missa, Festival i Sopar). 

COL·LECTA DE GERMANOR  
pel Fons Comú Diocesà 

a Llagostera i Cassà de la Selva 
Com cada any, per la Festa de la Mare de Déu 
d’Agost, i aquest any també el diumenge, la 
col·lecta a les diferents Misses va destinada a 
Germanor. 
Aquesta col·lecta, juntament amb la que es fa el 
novembre, ajuda a fer front a l’aportació que les 
parròquies hem de fer al Fon Comú Diocesà. 
Cal dir que, durant el confinament no hi hague-
ren ingressos, però sí despeses de manteni-
ment. Després del confinament, les col·lectes 
setmanals han disminuït considerablement, 
però cada mes es manté quota assignada que 
cal aportar partint dels ingressos ordinaris de 
l’any anterior. 

QUANTITAT ASSIGNADA PER AQUEST ANY 2020 

  →Parròquia Cassà de la Selva: 10.166€ 

  →Parròquia de Llagostera: 4.321€  

 
 

 
·LLAGOSTERA    �Han rebut el baptisme, dia 1: MARIA Malagon Franco, filla de Daniel i Desiree. 

Dia 2: JANA Duarri Segura, filla de Denis i Cristina. MARC ANDRÉS Leal Peralta, 
fill de Pablo Andrés i Júlia. LEO Zaro Hijano, fill de Carlos i Mari Carmen. 

�Ha mort i hem pregat per: Benedicta Gómez Fernández (dia 1).  

·CASSÀ DE LA SELVA    �Han mort i hem pregat per: Vicenç Rabionet Pons (dia 29). Clara Abril Ol-
medo (dia 3). 


