
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

“Vosaltres 
abandoneu 
els mana-

ments de Déu 
per mantenir 
les tradicions 

dels homes” 

 

 
 

   
           29 d’Agost de 2021                                           
Aquest Full el trobareu penjat a la pàgina web de les nostres parròquies: www.pcassallagostera.es 

 
  
 

   Els monjos i la noia 
 

Dos monjos pelegrinaven. Després d’un xà-

fec fort, arribaren a un punt en què el camí 

quedava tallat per un rierol. Sentiren uns 

plors que provenien de darrere d’un arbust. 

Es tractava d’una noia que plorava.  

Li preguntaren quin era el motiu del seu plor. Ella respongué 

que no es veia en cor de travessar el camí per anar cap a casa 

de la seva mare, que estava greument malalta. 

El monjo no va dubtar ni gens ni mica. Li oferí ajuda, sota la 

mirada atònita del seu company. La va prendre en braços i la 

va portar a l’altre costat del rierol. Tot desitjant-li sort, se n’a-

comiadà amb un somriure. 

Poc després, l’altre monjo 

començà a criticar el seu 

company per haver abraçat 

una dona i haver infringit 

un dels seus vots.  

La crítica prosseguí fins 

que van arribar al monestir. 

Tan bon punt es presentaren a l’abat, el segon monjo s’afanyà 

a relatar-li el que havia passat, i va acusar obertament el seu 

company. 

Després d’escoltar els fets, l’abat sentencià: 

―Ell ha deixat la noia a l’altre costat del riu, però tu encara la 

portes al damunt! 

(Tret de “100 contes solidaris”. Josep Perich Serra) 

Per a la reflexió 

Què em crida més l’atenció d’aquests monjos? 

Passa sovint que veig “la palla a l’ull de l’altre i no la pròpia biga”? 
Quan pensem que una persona o col·lectiu no són honrats, com ens com-

portem? 



Serveis, notícies, agenda de la setmana… 
Web parròquies: www.pcassallagostera.es   Enric: 669 066 519 / Mail: enricplanters@gmail.com 

Parròquia CASSÀ de la SELVA Parròquia LLAGOSTERA 
c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2 – Tel. 972 46 01 63 c/ Processó, 3 – Tel. 972 83 01 72 

DESPATX: Dimecres matí: d’11 a 1. Dijous vespre: de 8 a 9 DESPATX:  Dijous matí: d’11 a 2/4 d’1 

A hores convingudes i sempre que sigui possible 
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(28), 8v.: Lluís. Joan i Montse.  
Diumenge(29), 12mg.: Fam. Castañé Cufí i Narcís Vilar. Àngela Teixi-
dor Torres i Josep Coll Ligori.  Irene Carbó Xifre. 
Dissabte(4), 8v.: Aniv. Família Miquel Cañet.  
Diumenge(5), 12mg.: Cinteta Dalmau i Domingo Bosch. Ramon Viñas 
Gultresa. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(28), 7t.: Ramon Capdeferro. 
Diumenge(29), 2/4 11m.: Família Mundet 
Gifre. 
Dissabte(4), 7t.: Parròquia. 
Diumenge(5), 2/4 11m.: Família Ramos 
Marca. 

 

MISSA DEL DISSABTE 
a Llagostera 

A partir del dissabte, dia 11 de setembre, la 
Missa s’avançarà mitja hora. Serà a 2/4 de 7 
de la tarda (18:30). 

MISSES A LES PARRÒQUIES DE 
L’ARXIPRESTAT 

Amb motiu de la jubilació de Mn. Jaume Julià, 
rector de Riudellots de la Selva, Campllong i 
Franciac, aquests són els horaris de Misses de 
les parròquies de l’arxiprestat, a partir del dia 
11 de setembre: 
 

Parròquies Dissabte Diumenge 
CASSÀ de la SELVA 8 vespre 12 migdia 

LLAGOSTERA 2/4 7 tarda  2/4 11 matí  

CALDES de MALAVELLA 2/4 7 tarda  2/4 12 migdia 

RIUDELLOTS de la SELVA 8 vespre 1/4 12 migdia 

QUART  10 matí 

LLAMBILLES 7 tarda  

SANT ANDREU SALOU  2/4 10 matí  
(3r diumenge) 

CAMPLLONG,  FRANCIAC  
i MONTNEGRE 

 Ocasional 

DESPATX PARROQUIAL 
de Llagostera i Cassà de la Selva 

Aquesta setmana vinent NO hi haurà despatx 
a cap de les dues parròquies.  

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, gràcies per la teva Paraula. 
No és un manament qualsevol,  
és una Paraula viva  
que arrela en el nostre cor i ens transforma. 
És portadora de la teva saviesa,  
però també del teu amor,  
l’únic remei que és capaç de canviar-nos,  
de guarir-nos, de treure a la llum  
els verins interiors i de neutralitzar-los. 
Gràcies per donar una Llei sàvia al teu poble,  
per venir a ensenyar-nos com complir-la  
i a no deixar-nos enganyar  
amb respostes fàcils i apreses. 
Vols que complim els teus preceptes  
perquè ens surt de dins,  
perquè és el desig més profund i autèntic  
del nostre cor. 
Vols fer de nosaltres homes i dones nous,  
criatures nascudes de la teva Paraula. 
Que les ferides de la vida no facin germinar 
males herbes del nostre cor. 
Que no ofeguin la vida nova  
que has plantat dins nostre. 
Que siguem capaços de practicar  
la religió autèntica:  
ajudar a qui ho necessita  
i mantenir-nos nets de la malícia del món. 

Josep Otón Catalán 

 

 Moviment parroquial 
 ·CASSÀ DE LA SELVA  �Han rebut el baptisme: SEBASTIÁN Rojas Claros, fill de Brayan i Maria Cris-

tina (dia 21). MIA Simon Grau, filla de Gabriel i Maria (dia 22). 


