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“L’Esperit del  

Senyor reposa  

sobre meu,  

ja que ell m’ha 

ungit per portar  

la Bona Nova  

als desvalguts” 

VIURE COM LES FLORS 
Un jove honest i bondadós no suportava les persones falses, mentide-
res i intolerants. No sabia com havia d’actuar amb elles, i això li creava 
un profund malestar, fins que un dia va decidir anar a casa d’un savi en 
busca d’ajuda. El jove diu a l’home:  
– “Mestre, no suporto les persones que critiquen massa, ni les que són 

ignorants; odio els mentiders i sofreixo molt amb els qui calumnien i 
intoxiquen l’ambient. Què puc fer? Tinc una angoixa que no em deixa 
viure”.  

El mestre li va respondre que havia de viure com les flors, cosa que el 
jove no va entendre. Després, el savi li va fer aquesta explicació: 
– “Les flors neixen dels fems, i no obstant són pures i perfumades. Ex-

treuen de l’adob pestilent tot allò que els és útil i saludable, però no 
permeten que l’aspror de la terra taqui la frescor dels seus pètals. És 
just angoixar-se amb les pròpies culpes, però no és savi permetre que 
els vicis dels altres t’incomodin, perquè són vicis seus, no teus. I si no 
són teus, no hi ha motiu per molestar-te. Exercita la virtut de refusar 
tot el mal que ve des de fora i perfuma la vida dels altres fent el bé. Ai-
xò és viure com les flors”. 

En efecte, si aconseguim que no ens afecti tant la brutícia del món, po-
drem escampar el bé i la pau. La vida ha de ser bellesa i frescor, sense 
barrejar-la amb els fems.  
Hi ha exemples de persones que han sabut “viure com les flors”. És 
coneguda la frase de M. Gandhi que diu:  
– “No permetré que ningú camini per la meva ment amb els peus bruts”.  
Hem d’estar alerta que no ens afectin tant les coses negatives en la 
nostra societat. Una societat on hi ha més gent interessada que gent 
interessant.  

“Si no lluites pels teus somnis –diu Paulo Coelho– els altres t’imposaran 
els seus”.  
Jordi Cuixart no volia que l’afectés personalment la situació que estava 
vivint i va declarar que precisament és a la presó on havia après a ser 
lliure. Interiorment, s’entén.  
Jesús de Natzaret va saber desmarcar-se d’ambients i persones que 
només miraven de fer-lo caure per poder-lo acusar. I a la Passió no 
contestava a preguntes capcioses. Ell callava. En canvi, s’apropava a 
pecadors i persones que en principi no eren dels seus i no estaven 
lluny del Regne de Déu, perquè hi veia més netedat de cor que aquells 
que s’atribuïen el nom de Déu.  

Dona vigor la dita de Pablo Neruda: “Podran tallar totes les flors, però 
no podran aturar la primavera”. 

MN. MIQUEL-ÀNGEL FERRÉS 

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



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: 2/4 de 7 de la tarda 

               DIUMENGES i FESTIUS: 2/4 d’11 del matí 

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA 
CASSÀ DE LA SELVA 

Dissabte (22), 8v.: Gna. Carmen Delgado. Presentació Coma. Sebastià Rissech Sans. Tomàs 
Coris Aixandri. M. Gràcia Ribera Gubert. Diumenge (23), 12mg.: (Celebració de la Paraula) Irene 
Carbó Xifre. Dijous (27): Lluís i família. Dissabte (29), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Presentació 
Coma. Gmà. Salvador Coma. Francesc Rossell. Diumenge (30), 12mg.: Aniv. Mundeta Ro-
queta Oliveras. M. Lluïsa Dausà Figueras. Irene Carbó Xifre.  

LLAGOSTERA 

Dissabte (22), 2/4 7t.: Aniv. Josep Puig Rodó. Aniv. Josep Turon Deulofeu. Montserrat Soler 
Barceló. Anton M. Mundet. Diumenge (23), 2/4 11m.: Fam. Llinàs Grau. Miquel Pagès Salvate-
lla. Dissabte (29), 2/4 7t.: Parròquia. Diumenge (30), 2/4 11m.: Fam. Juliol Puigdevall. 

  

APLEC DE SANT VICENÇ 
de Cassà de la Selva  

Aquest diumenge es celebra 
l’Aplec de Sant Vicenç a l’er-
mita de Vilabella del veïnat 
d’Esclet, que organitza com 
cada any “La Colla”.  
A 3/4 de 12 del migdia hi 
haurà la Missa en honor a 
Sant Vicenç. 

ALGUNES FITES RELLEVANTS DE LA HISTÒRIA DE LA SET-
MANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 

1740 A Escòcia, neix un moviment que invita a pregar per la 

renovació de la fe de totes les Esglésies. 

1840 El reverend Ignatius Spencer, convertit al catolicisme 

romà, impulsa una anomenada “Unió de pregària per la 

unitat”. 

1867 En la introducció a les seves resolucions, la primera 

assemblea de bisbes anglicans de Lambeth, insisteix 

sobre la pregària per la unitat. 

1908 Celebració de l’Octavari per la unitat de l’Església, una 

iniciativa del rev. Paul Wattson. 

1935 A França, l’abbé Paul Couturier promou la “Setmana 

universal de pregària per la unitat dels cristians com 

Crist vol i pels mitjans que ell vol”. 

1964 A Jerusalem, el papa Pau VI i el patriarca Atenàgoras 

reciten junts la pregària de Crist “que tots siguin 

u” (Joan 17,21). 

2000 El Centre UNESCO de Catalunya i el Centre Ecumènic 

de Catalunya creen l’Associació UNESCO per al Diàleg 

Interreligiós (AUDIR). 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Estem cridats a alliberar-nos de tot allò que ens 
esclavitza: el consumisme, la superficialitat, la 
indiferència, les falses aparences que ens fan 
perdre la nostra identitat. 

Estem cridats a ser llum de veritat per damunt 
d’unes lluminàries d’espectacles i aparadors 
que ens distorsionen la mirada i deformen la 
realitat, fent-nos caminar maldestrament com si 
ho féssim a les fosques. 

Estem cridats a no excloure ningú ni deixar en-
rere els petits, els pobres, els qui pateixen, no 
oblidar-los, no convertir-los en una estadística 
ni reduir-los a un breu esment en les xarxes so-
cials. 

Que no ens excusem en falses modèsties, ni es-
coltem les veus que ens volen fer creure que és 
poc el que podem fer. 

Que no tinguem por de preguntar-nos quina és 
la nostra missió en aquest món, quin és el com-
promís personal que hem de dur a terme. 

Que no ens deixem atabalar pel ritme accelerat 
de la vida, per les presses imposades que ens 
impedeixen de veure la nostra vida en el seu 
veritable sentit i profunditat. 

Ajuda’ns, Senyor, a descobrir el nostre carisma, 
perquè el fem créixer i el podem al servei dels 
altres, perquè entre tots fem de l’avui un temps 
de gràcia. 

MERCÈ CASAMOR i FIGUERAS 

 


