
  

 
 

   
           29 de desembre de 2019                                           
Aquest Full el trobareu a: www.bisbatgirona.cat/, anant a “Parròquies” i clicant la que us interessi. Trobareu altres dades, serveis i notícies de la parròquia. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

“Lleva’t de 

seguida, 

pren  

el nen 

amb la  

seva mare, 

fuig cap  

a Egipte.” 

LA PAU COM A CAMÍ D’ESPERANÇA: 
DIÀLEG, RECONCILIACIÓ I CONVERSIÓ ECOLÒGICA 
Missatge del papa FRANCESC amb motiu de la JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 

La pau, camí d’esperança davant dels obstacles i les proves 
La pau, com a objecte de la nostra esperança, és un bé preciós, al qual aspira tota la 

humanitat. Esperar en la pau és una actitud humana que conté una tensió existenci-

al, i d’aquesta manera qualsevol situació difícil es pot viure i acceptar si porta a una 

meta, si podem estar segurs d’aquesta meta i si aquesta meta és tan gran que justifi-

qui l’esforç del camí. En aquest sentit, l’esperança és la virtut que ens posa en camí, 

ens dona ales per avançar, fins i tot quan els obstacles semblen insuperables. 

La pau, camí d’escolta basat en la memòria, en la solidaritat  

i en la fraternitat 
La memòria és, encara més, l’horitzó de l’esperança: moltes vegades, en la foscor 

de guerres i conflictes, el record d’un petit gest de solidaritat rebut pot inspirar tam-

bé opcions valentes i fins i tot heroiques, pot posar en marxa energies noves i revi-

far una esperança nova tant en els individus com en les comunitats. 

Obrir i traçar un camí de pau és un desafiament molt complex, ja que els interessos 

que hi ha en joc en les relacions entre persones, comunitats i nacions són múltiples i 

contradictoris. En primer lloc, cal apel·lar a la consciència moral i a la voluntat per-

sonal i política. La pau brolla de les profunditats del cor humà i la voluntat política 

sempre necessita revitalització, per a obrir processos nous que reconciliïn i uneixin 

les persones i les comunitats. 

La pau, camí de reconciliació en la comunió fraterna 
La Bíblia, d’una manera particular a través de la paraula dels profetes, crida les 

consciències i els pobles a l’aliança de Déu amb la humanitat. Es tracta d’abando-

nar el desig de dominar els altres i aprendre a veure’s com a persones, com a fills 

de Déu, com a germans. Mai no s’ha d’encasellar l’altre pel que va poder dir o fer, 

sinó que ha de ser considerat per la promesa que porta dintre seu. Només triant el 

camí del respecte serà possible trencar l’espiral de venjança i emprendre el camí de 

l’esperança. Ens guia el passatge de l’Evangeli que mostra el diàleg entre Pere i Je-

sús: “Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m’haurà 

fet? Set vegades? Jesús li respon: “No et dic set vegades, sinó setanta vegades set”. 

Aquest camí de reconciliació ens crida a trobar en el més profund dels nostres cors 

la força del perdó i la capacitat de reconèixer-nos com a germans i germanes. 

Aprendre a viure en el perdó augmenta la nostra capacitat de convertir-nos en dones 

i homes de pau. 

El que afirmem de la pau en l’àmbit social val també en el polític i econòmic, ja 

que la qüestió de la pau impregna totes les dimensions de la vida comunitària: mai 

no hi haurà una pau veritable tret que siguem capaços de construir un sistema eco-

nòmic més just.  

La pau, camí de conversió ecològica 

Si una mala comprensió dels nostres propis principis a vegades ens ha dut a justifi-

car el maltractament a la natura o el domini despòtic de l’ésser humà sobre les coses 

creades, o les guerres, la injustícia i la violència, els creients hem de reconèixer que 

d’aquesta manera hem estat infidels al tresor de saviesa que havíem de custodiar. 



 
 

 

Parròquia CASSÀ de la SELVA Enric  mòbil: 66 90 66 519 Parròquia LLAGOSTERA 
c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2 – Tel. 972 46 01 63 mail: enricplanters@gmail.com c/ Processó, 3 – Tel. 972 83 01 72 

DESPATX: Dimecres: d’11 a 1 del matí 
                        Dijous: de 8 a 9 del vespre 

DESPATX:   Dijous, matí: d’11 a 2/4 d’1 
                          I a hores convingudes 

MISSES:  DISSABTES i VIGÍLIES: 8 del vespre (radiada 103.1 FM) 

                    DIUMENGES i FESTIUS: 12 del migdia 
                    FEINERS: dimarts i dijous, 2/4 de 8 del vespre 

CELEBRACIÓ DE LA PARAULA: dilluns, dimecres i divendres, 2/4 8 vespre 

MISSES:  DISSABTES i VIGÍLIES: 7 de la tarda 
                 DIUMENGES i FESTIUS: 2/4 d’11 del matí 
                    FEINERS: dilluns i dimecres, 7 de la tarda 
                                       (a la capella de l’Hospital) 

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA 
CASSÀ DE LA SELVA LLAGOSTERA 

Dissabte, 8v.: Aniv. Mª Luz Figueras Figueras. Lluís. Joan i 
Montse. Isidre Gruart Pallarols; Mercè Planas Marcé; Antònia 
Gruart Planas. 
Diumenge, 12mg.: Nati Bonmatí. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts, 8v.: Lluís i família. 
Dimecres, CAP D’ANY 12mg.: Josep i Marina. Fam. Figueras 
Carbó. 
Dijous: Joan Negre i M. Dolors Frigola.  
Dissabte, 8v.: Joan Masgrau Comas. Concepció Bernatallada 
Turon. Joan Roca Vilert. Irene Horta Bosch. 
Diumenge, 12mg.: Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Josep Molero Miraut. Acció de 
gràcies a la Mare de Déu dels Àngels. 
Diumenge, 2/4 11m.: Pere Llinàs. Maria Riera 
Selis. 
Dilluns: Ànimes. 
Dimarts, 7t.: Teresa Sancho. 
Dimecres, CAP D’ANY, 2/4 11m.: Manel Sán-
chez Sánchez. 
Dissabte, 7t.: Ànimes. 
Diumenge, 2/4 11m.: Aniv. Josep Selis Alsina. 
Jaume Arbusé. 

 

CONCERT D’ANY NOU 
a Llagostera 

Serà dimarts vinent, dia 1 de gener, a les 7 
de la tarda, a l’església. 
Participaran la Coral Cantaires de Caldes i la 
Jove Orquestra de Cassà (JOC). 
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29 desembre 
2/4 7  tarda 

PASTORETS Llagostera 

1 gener 
6 tarda 

PESSEBRE VIVENT Llambilles 

1 gener 
7 tarda 

CONCERT d’ANY NOU Llagostera 

6 gener 
2/4 11 matí 

MISSA DE REIS 
no hi ha missa anticipada 

Llagostera 

6 gener 
12 migdia 

MISSA DE REIS 
no hi ha missa anticipada 

Cassà  
de la Selva 

CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS 
Es poden fer els DONATIUS  

a la caixeta de l’església,  
al despatx parroquial,  

o bé al compte bancari de la parròquia: 

a  LLAGOSTERA:  ES78 2100 8165 05 2100036244 

a CASSÀ de la SELVA: ES34 2100 0114 52 0101394547 

La “CAMPANYA DE NADAL” estarà oberta 
fins el dia 6 de gener (Reis). 

 

Moviment Parroquial  
·LLAGOSTERA    
�Han mort i hem pregat per:  

   Josep Vila Noguera (dia 20).   

   Josep Esteve Massa (dia 20). 


