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CONTES PER A REFLEXIONAR
EL LLOP I LA CIGONYA
Un llop estava gaudint
d’un deliciós festí quan,
sense poder-ho evitar, se
li va quedar entravessat
un os a la gola.
Tot i els esforços que va
fer per treure-se’l no ho
va aconseguir, motiu pel
qual, molt espantat, no
va dubtar a recórrer a
una cigonya que volava a
la vora i tenia el bec molt
llarg.
– Si us plau, ajuda’m!
– va cridar – Si aconsegueixes treure’m l’os et
donaré un magnífic regal
…
La cigonya era molt bona,
però li tenia cert temor al
llop. No obstant això, ve-

ient-lo amb aquest problema, va acudir immediatament al seu auxili.
Va introduir el seu llarg bec per la boca de l’espantat animal i sense
dificultat li va extreure l’os de la gola.
– Quin és el magnífic regal que em donaràs? – va preguntar la cigonya,
veient que el llop ja s’estava tranquil·litzant.
– Però que tòtila que ets! – va respondre el llop – He tingut el teu cap
entre les meves dents, de tal forma que hagués pogut matar-te si hagués volgut .. i .. encara em demanes més gran recompensa?

Reflexió:

Moltes vegades quan ajudem a algú o estem al seu costat en moments de dificultat, esperem quelcom, no tant una recompensa però si, un gest, una actitud
d’agraïment La persona vanitosa, creguda del seu saber fer, mai et donarà les
gràcies ni et dirà una frase amable que deixi entreveure que agraeix el què has
fet. Hi ha persones malvades que mai reconeixeran els beneficis que han rebut
d’un altre. Per això cal actuar amb generositat, d’acord amb els nostres sentiments sense esperar-ne res, més que la satisfacció de fer les coses ben fetes.

EL LLENYATAIRE HONRAT
Una vegada hi havia un pobre llenyataire que tornava a casa després
d’una dura jornada de feina. En creuar un pont que travessava el riu li
caigué la destral a l’aigua.
L’home es va lamentar tristament:
– Oh! I com m’ho faré per guanyar-me el pa jo ara, sense destral?
Però tot d’una, d’entre les aigües – oh!, sorpresa! – en va sorgir una
bella nimfa i li va dir:
– Espera, bon home, que jo et tornaré la destral.
La nimfa es va enfonsar al riu i al cap de no res en tornà a sortir amb
una destral d’or massís a les mans.
– Que potser és aquesta la teva destral? – Va preguntar la nimfa.
– No, no és aquesta, la meva destral no és daurada – va contestar el
llenyataire.
Així la nimfa es va tornar a enfonsar per segona vegada i aparegué poc
després amb una destral de plata.

– I aquesta? Que potser és aquesta la teva destral? – va tornar a preguntar la nimfa.
– No, aquesta tampoc no és la meva. La meva no era ni d’or ni de plata
– va respondre l’entristit llenyataire.
I per tercera vegada la nimfa es va submergir a les aigües del riu. En
sortir duia a les mans una destral d’acer.
– Oh! gràcies! gràcies!, aquesta sí que és la meva!
– Però com que ets tan honrat jo et regalo les altres dues, bon llenyataire. Has preferit l’honradesa a la mentida i et mereixes aquest premi.

Reflexió:

El conte ens permet reflexionar entorn de dos aspectes. En primer lloc l’avarícia. Es fàcil i més que mai en la societat en la que vivim, on tenim tants
“inputs” que ens fan pensar que si posseïm una colla de coses serem molt
més feliços. Aquest desig de posseir el què no tenim ens pot portar a voltes a
cometre accions poc dignes.
En segon lloc ens parla de la honestedat, aquest gran valor humà que ens
porta a comportar-nos amb coherència i sinceritat amb nosaltres mateixos i
amb els altres d’acord amb els valors de la veritat i la justícia.
És important no deixar-nos portar per la supèrbia, ni anhelar el què no
està al nostre abast i per damunt de tot saber valorar allò que tenim.
Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 11, a les 9. Dimarts 12, a
les 9. Dimecres 13, a les 9: família Poblet Freixa. Dijous 14, a les
9: esposos Ricard i Camil·la i filla
Cami; Climent Sellas i Àngela Molist. Divendres 15, a les 9: esposos
Ricard i Camil·la filla Cami. Dissabte 16, a les 20: esposos Farrés
Aymerich i fills Montse, Teresa i
Joan.; difunts família Aulet – Crosas. Diumenge 17, a les 12: Josep
Padrós i Ramona Oriol; Isidre Pujol i Trinitat Molas; Carme Canal.
PREGÀRIA DE VESPRES
Recordem que cada dia a les 8 del
vespre hi ha la pregària de Vespres, llegim les lectures de la missa
del dia i els qui volen poden rebre
l’Eucaristia.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 16, a les 19: Carme Pajerols. Diumenge 17, a les 11: espo-

Càritas
Manlleu

sos Francesc Salvans i Conxita Poquí; esposos Ramon Pous i Carme
Serrat; Mercè Masramon.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 11, a les 19. Dimarts 12, a
les 19. Dimecres 13, a les 19. Dijous 14, a les 19. Divendres 15, a
les 19. Dissabte 16, a les 18. Diumenge 17, a les 10: família Torrentgenerós Argelaguer.
EXÈQUIES
Antoni Costa Barons (89 anys)
Crta. d’Olot, 63.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a
les 19,30.

TRUCA A LA PORTA
Fes el teu ingrés al compte de Càritas Manlleu
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