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“Et van tocar 

béns de tota 

mena, i a Llàt-

zer mals, però 

ara ell ha tro-

bat consol i tu, 

sofriments” 

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

PASTANAGA, OU O CAFÈ? 
 

Una filla es queixava al seu pare sobre la seva vida i sobre com les coses li re-

sultaven tan difícils. No sabia com fer per a seguir endavant i creia que es do-

naria per vençuda. 

Estava cansada de lluitar. Semblava que quan solucionava un problema, n'aparei-

xia un altre.  

El seu pare, un xef de cuina, la va portar al seu lloc de treball. Allí va omplir 

tres olles amb aigua i les va col·locar sobre foc fort. 

Aviat l'aigua de les tres olles començà a bullir. En una va col·locar pastana-

gues, en una altra va col·locar ous i en l'última va col·locar grans de cafè. Les 

va deixar bullir sense dir ni una paraula.  

La filla va esperar impacientment, preguntant-se què estaria fent el seu pare. 

Al cap de vint minuts el pare va apagar el foc. Va traure les pastanagues i les 

va col·locar en un tassó. Va traure els ous i els va col·locar en un altre plat. 

Finalment, va colar el cafè i el va posar en un tercer recipient.  

Mirant a la seva filla li va dir:  

– “Estimada, què veus?” 

– “Pastanagues, ous i cafè”, -va ser la seva resposta.  

La va fer acostar i li va demanar que toqués les pastanagues. Ella ho va fer i va 

notar que estaven toves. Després li va demanar que prengués un ou i el tren-

qués; li va treure la closca i va observar l'ou dur. Després li va demanar que 

provés el cafè. Ella va somriure mentre fruïa del seu magnífic olor. 

Humilment la filla va preguntar:  

– “Què significa això, pare?”. 

Ell li va explicar que els tres elements s'havien enfrontat a la mateixa adversi-

tat: aigua bullint, però havien reaccionat de forma diferent. La pastanaga va 

arribar a l'aigua forta, dura; però després de passar per l'aigua bullint s'havia 

tornat dèbil, fàcil de desfer. L'ou havia arribat a l'aigua fràgil, la seva closca 

fina protegia el seu interior líquid; però després d'estar en aigua bullint, el seu 

interior s'havia endurit. Els grans de cafè no obstant eren únics; després d'estar 

en aigua bullint, havien canviat el color i el gust de l'aigua.  

– “Quin ets tu?”, -li va preguntar a la seva filla. “Quan l'adversitat truca a la 

teva porta, com respons?”. 

“¿Ets una pastanaga que sembla forta, però quan l'adversitat i el dolor et to-

quen, et tornes dèbil i perds la teva fortalesa?  

 “¿Ets un ou, que comença amb un cor manejable? Posseïes un esperit fluid, 

però després de l’esdeveniment d’una mort, una separació, o un acomiada-

ment t'has tornat dur i rígid?  Per fora et veus igual, però ets amargat i aspre, 

amb un esperit i un cor endurit?  

“¿O ets com un gra de cafè? El cafè canvia l'aigua bullent, l'element que li 

causa dolor. Quan l'aigua arriba al punt d'ebullició el cafè aconsegueix el seu 

millor sabor. Si ets com el gra de cafè, quan les coses es posen pitjor, tu re-

acciones millor i fas que les coses al teu voltant millorin.” 

BLANCA MESÍAS   



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 
 

CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ 
a Cassà de la Selva 

Aquest dissabte, dia 24, a la Missa de les 8 del 
vespre, cinc nois i noies de les parròquies de 
Llagostera i Cassà de la Selva, rebran el sagrament 
de la Confirmació. Administrarà el sagrament mos-
sèn Lluís Suñer, administrador diocesà. 
Des d’aquest full felicitem aquests joves, i que 
l’Esperit Sant, que rebran en plenitud, els acom-
panyi en el seu camí. 

PEREGRINACIÓ A MONTSERRAT 
Arxiprestat de La Selva  

Dia: dissabte, 8 d’octubre 
Inscripcions: 
  LLAGOSTERA: Nati Roura (677429200)  
  CASSÀ de la SELVA: Dausà (pl. Coma)             
Termini d’inscripcions: 
    - Diumenge vinent, dia 2. 

Preu del viatge: 20 Euros 
Sortida: 7 del matí 
   - A LLAGOSTERA: davant “El Carril” 
   - A CASSÀ DE LA SELVA: “Estació del Carrilet” 
Retorn a la població: cap a les 7 de la tarda 

FESTA DE LA GENT GRAN 
de Llagostera 

Diumenge vinent, dia 2, amb motiu de la Festa 
de la Gent Gran de Llagostera, a la Missa de 2/4 
d’11 de la parròquia donarem gràcies a Déu. 

REUNIONS DE PARES DE CATEQUESI 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

→Dilluns, dia 26: Reunió de pares de 2n d’Inicia-
ció de Llagostera, a les 8 del vespre, a la rectoria. 

→Dimarts, dia 27: Reunió de pares de 1r d’Inicia-
ció de Llagostera, a les 8 del vespre, a la rectoria. 

→Dimecres, dia 28: Reunió de pares de 2n d’Ini-
ciació de Cassà de la Selva, a les 8 del vespre, 
a la rectoria. 

→Dijous, dia 29: Reunió de pares de 1r d’Inicia-
ció de Cassà de la Selva, a les 8 del vespre, a 
la rectoria. 

☛Es recorda que si algú no s’ha inscrit i pensa par-

ticipar a la catequesi, que s’inscrigui ja. 

VIDA CREIXENT 
de Cassà de la Selva 

Dimecres vinent, dia 28, reunió de començament 
de curs del grup Vida Creixent, a les 4 de la tarda 
a la rectoria. Es donarà el material per anar treba-
llant i reflexionant durant aquest curs 2022-2023. 
 
 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (24), 8v.: Aniv. Montserrat Teixidor Serrat. 
Lluís. Joan i Montse. Maria G. Ribera Gubert. To-
màs Coris Axandri. Genís Bernatallada Serra. 

Diumenge (25), 12mg.: Joaquim Casals i Pilar Alsina i 
família. Gna. Encarnación Parra. Ànimes. Irene 
Carbó Xifre. 

Dilluns (26): Maria del Olmo. 
Dijous (29): Lluís i família. 
Dissabte (1), 8v.: Gna. Justina Puente. 
Diumenge (2), 12mg.: Carme, Pepita i Rosa. Àngel 
Bernatallada Roquer. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 
Dissabte (24), 2/4 7t.: Catalina Soler Bar-
celó. Maria Martínez i Teresa Monta-
sell; Francisco Navarro. Mercè Soler 
Barceló. Josep M. Coris i Montserrat 
Soler. 

Diumenge (25), 2/4 11m.: Ànimes. 
Dissabte (1), 2/4 7t.: Ramon Calm Soler. 
Diumenge (2), 2/4 11m.: Aniv. M. Teresa 
Llinàs Grau. Família Sagué Masgrau; 
Cateura Barnés i Balmaña. Família Ra-
mos Marca. 

Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per:  
                    José Palomo Benítez (dia 15).  
·CASSÀ DE LA SELVA �Ha mort i hem pregat per:  
                     Doro Fontané Darna (dia 14).  


