22 de Novembre de 2020
Aquest Full el trobareu penjat a la pàgina web de les nostres parròquies: www.pcassallagostera.es

I TENIA 13 ANYS!

“Tot allò que
fèieu a un
d’aquests,
per petit
que fos,
m’ho fèieu
a mi”

Com és possible que en un món amb tantes urgències trobem normal l’existència de tants artefactes atòmics, tantes bombes nuclears i terribles armaments de “destrucció
massiva“?
Com és possible que aquesta capacitat destructiva gaudeixi de l’acceptació o del silenci de tanta gent que es diu culta, demòcrata, religiosa, i és capaç d’emocionar-se davant
d’una obra d’art?
Com és possible que en molts estats la despesa militar superi la de la sanitat i l'educació, ignorant la misèria i la
fam de grans multituds humanes?
Estem vacunats amb unes idees que fins ens fan valorar
una lògica de mort per tal de considerar necessàries
aquestes barbaritats i moltes altres, que poden acabar
amb una part important de la humanitat i provocar fins i
tot la destrucció de la terra.
Aquestes eren algunes de les preguntes que van fer que la
Mireia es posés a plorar quan era a la capella del Santíssim de la parròquia. No era un plor desesperat. Les llàgrimes anaven caient i venien d’un cor net que havia acollit
obertament la mirada de Jesús des de la creu. La Mireia
tenia 13 anys i no podia entendre tantes contradiccions.
Tenia raó. No es pot entendre. És absurd. És aberrant.
Quan m’hi vaig apropar sentia un profund respecte, com si
caminés en terra sagrada.
– Què et passa? Que no et trobes bé? Puc ajudar-te?
Va trigar una mica a respondre.
– No em trobo bé. No entenc res...
Després d’explicar-se com va poder i de formular les preguntes sense resposta que es feia... la miro i li dic:
– Jo tampoc ho entenc, jo també estic confós. Totes les
explicacions amaguen desastrosa porqueria ben embolicada de raons.
– Mireia, no canviïs. Trobaràs moltes persones que tenen
sentiments semblants als teus. Que cada llàgrima esdevingui una gota d'energia per canviar aquest món.
JESÚS RENAU
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Parròquia CASSÀ de la SELVA
c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2 – Tel. 972 46 01 63
DESPATX: Dimecres matí: d’11 a 1. Dijous vespre: de 8 a 9

Parròquia LLAGOSTERA
c/ Processó, 3 – Tel. 972 83 01 72
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)
MISSES: DISSABTES i VIGÍLIES: 7 de la tarda
DIUMENGES i FESTIUS: 12 del migdia
DIUMENGES i FESTIUS: 2/4 d’11 del matí
FEINERS: 2/4de 8 del vespre

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA
C A S SÀ D E L A S E L V A
L L A G O S TE R A
Dissabte(21), 8v.: Intenció particular.
Dissabte(21), 7t.: Parròquia.
Diumenge(22), 12mg.: Martí Raurich Dalmau. Teresa Banal Elias. InDiumenge(22), 2/4 11m.: Pere Llinàs.
tenció particular. Irene Carbó Xifre.
Dissabte(28), 7t.: Aniv. Narcís Casas. Aniv.
Dimarts(24): Fam. Fina Nouvilas.
Riteta Rodó. Famílies Peregrines de SchoDissabte(28), 8v.: Aniv. Lalo Bosacoma. Lluís, Joan i Montserrat.
enstatt.
Diumenge(29), 12mg.: Mn. Vicenç Carbó i família Carbó Cañigueral.
Diumenge(29), 2/4 11m.: Pere Llinàs.
Irene Carbó Xifre.

RECOLLIDA D’ALIMENTS

PREGUEM AMB L’EVANGELI

de Cassà de la Selva Jesús,
Càritas Cassà fa una crida per rebre aliments i
no podeu imaginar-vos l’alegria
així poder ajudar les famílies que atén.

Campanya “OMPLIM EL COVE”
Durant tot el temps d'Advent i fins Nadal, la
capella dels Dolors disposarà d’un espai perquè tothom que vulgui pugui fer la seva donació d'aliments, dins un cove que hi haurà
disponible.
Juntament amb aquest full parroquial trobareu un altre full amb els productes més necessaris en aquests moments. Entre altres, es
fa una crida especial per recollir productes bàsics i, ara que s'acosten les festes de Nadal, també productes nadalencs.
Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració!

·LLAGOSTERA

que em doneu, quan em dieu
que tot el que he fet pels altres,
també els serveis més insignificants,
hi veieu un gest d’amor fet a vós.
JOSEP CODINA i FARRÉS

Ha mort i hem pregat per: Ana Maria Luna Manzaneque (dia 15).

