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“Quan vindrà 
l’Esperit de la 

veritat, us  
guiarà cap al  
coneixement 
de la veritat 

sencera” 

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

A la plaça del poble hi havia un 
jove que deia a tothom que ell 
tenia el cor més bonic de la co-
marca. La gent, encuriosida, el va 
començar a rodejar i tothom ad-
mirava el seu cor: era pulcre, 
sense cap marca ni defecte. To-
thom va convenir que aquell cor 
era el més bonic que mai s’havia 
vist. El jove estava cofoi del seu 
cor. Però davant la multitud va 
aparèixer un avi que va manifes-
tar el seu desacord.  

– Per què el cor del jove és més bonic que el meu?  

Tothom fixà la mirada en el cor d’aquell avi. Un cor que bategava amb 
força, però que tenia moltes cicatrius. Hi havia espais on s’havien remo-
gut trossos per posar-los a altres parts del cor i el seu lloc s’havia mig 
tapat. Tot plegat no encaixava pas del tot i hi havia moltes irregulari-
tats. En certs punts del cor hi faltaven trossos.  

El jove, tot contemplant el cor d’aquell ancià, va dir:  

– Vostè deu estar de broma. Compari els nostres cors. El meu és per-
fecte, intacte. En canvi el seu és una barreja de cicatrius i forats. 

– Així és, –respongué l’ancià–. A primer cop d’ull el teu cor sembla per-
fecte, però no te’l canviaria pas pel meu. Mira: cada cicatriu represen-
ta una persona a qui vaig donar-li el meu amor. Vaig regalar un tros 
del meu cor a cada una d’aquestes persones. Hi va haver molta gent 
que també em varen donar un tros del seu propi cor perquè el posés 
en el meu. I com que els fragments no eren idèntics és per això que 
el meu cor té irregularitats. Però jo me’ls estimo perquè em porten 
records del seu amor. De vegades vaig donar trossets del meu cor i 
no em varen tornar res. Per això té algun forat. I fan mal, perquè 
continuen oberts i em fan recordar l’amor que vaig sentir per aquelles 
persones. Potser algun dia ompliran aquest buit. Què et sembla noi, 
¿entens ara en què consisteix l’autèntica bellesa? 

El jove va quedar callat i les llàgrimes li rodolaven galta avall. S’apropà 
al vell, va arrencar un tros del seu perfecte i jove cor i el va oferir a l’avi 
que va fer un somriure complagut. El jove contemplà el seu cor, que ja 
no era tan perfecte, i veié que era més bonic que mai. Els dos es varen 
abraçar i varen marxar junts. 

Deu ser molt trist passar per la vida amb el cor intacte. No desaprofitis 
l’oportunitat de donar trossos del teu cor. 

UN COR PRECIÓS  



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 
 

FESTA DE LA SANTA ESPINA 
a Cassà de la Selva  

Serà aquest dilluns, dia 13. Missa Solemne 
concelebrada, a les 12 del migdia. Predicarà 
MN. PERE CARRERAS, arxipreste de les parrò-
quies de La Selva. 

MISSA SOLEMNE DE CORPUS 
a Cassà de la Selva  

Amb motiu de la Festivitat de Corpus, que ce-
lebrem diumenge vinent, dia 19, tornem a re-
cuperar la tradició de celebrar la Missa So-
lemne de Corpus i Processó, en un indret 
de la població. 
Enguany es celebrarà al carrer Catalu-
nya, a les 7 de la tarda, amb l’acompanya-
ment dels Gegants de Cassà. 
A la parròquia, les misses seran com els dies 
festius: dissabte, a les 8 del vespre i diumenge, 
a les 12 del migdia. 

CASAL D’ESTIU 
de Llagostera  

DIES: del 27 de juny al 26 d’agost 
HORARI: matí de 9 a 1; tarda de 4 a 8 
EDATS: de 3 a 16 anys (2018 - 2006) 

INFORMACIÓ: casalestiu.cpll@gmail.com 

ORGANITZA: Casal Parroquial Llagosterenc 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS 
a Llagostera i Cassà de la Selva  

La Festivitat de Corpus ens fa dirigir la mirada 
cap als més necessitats de casa nostra.  
La Col·lecta de les diferents Misses serà 
extraordinària i anirà destinada a Càritas. 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (11), 8v.: Parròquia. Diumenge (12), 12mg.: Fran-
cesc Armengol. Família Pascual. Família Cantalosella 
Mercader. Joan Cañigueral. Irene Carbó Xifre.  

Dilluns (13), Festa de la Santa Espina: Parròquia. 
Dissabte (18), 8v.: Ànimes.  
Diumenge (19), 12mg.: Encarnació, Manel i família. Fam. 
Xifre Mercader i Suñer Castelló. Irene Carbó Xifre.  

  7 tarda (al carrer Catalunya): Parròquia. 

LLAGOSTERA 
Dissabte (11), 2/4 7t.: Joaquima Gis-
pert Lloveras.  

Diumenge (12), 2/4 11m.: Pere Collell 
Bosch. 

Dissabte (18), 2/4 7t.: Parròquia.  
Diumenge (19), 2/4 11m.: Joaquima 
Gispert Lloveras. Joan Puig i ger-
mana. 

Moviment parroquial 
 ·CASSÀ DE LA SELVA �Han rebut el baptisme, dia 4: DANA Gorchs Guevara, filla de Jordi i Míriam.  
                                                                       ISAAC Llinàs Prieto, fill de Jordi i Jèssica. 
                                                                         dia 5: POL Padrosa Clara, fill de Carles i Marisa. 


