
  

 
 

   
           12 de Gener de 2020                                           
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. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

“Aquest és 
el meu Fill, 

el meu  
estimat,  
en qui 
m’he  

compla-
gut.” 

Benvolguts Reis: porteu-nos 20 verbs! 
Aquest any vint que hem començat, demano als Reis d’Orient  

20 verbs perquè ens els puguem regalar entre tots plegats. 

1, 2 i 3. Mirar, admirar  i donar gràcies  (de debò, hi ha tantes coses 

boniques al nostre voltant! Observem-les amb deteniment, gaudim-ne i 

agraïm-les!).  

4. Abraçar-nos  (i fer encaixades de mans sinceres, i dir “Bon dia!” sabent 

que estem desitjant de veritat que la persona que saludem passi un bon dia).  

5. Somriure  (perquè sí que és veritat que el somriure és la línia corba que 

ho redreça tot!).  

6. Explicar  (als infants i joves: explicar contes i històries i els nostres re-

cords i com ens sentim i el que pensem i tot i tot i tot).  

7. Felicitar  (els nostres alumnes i els nostres fills, amb lloances ajustades i 

sense cap però).  

8. Acollir  (els que venen de lluny i també els que tenim a prop i de vegades 

ens obstinem en mantenir lluny).  

9. Compartir  (amb generositat autèntica, la que passa pel temps o la but-

xaca).  

10. Parlar bé  (dient coses agradables i amables -i si no, és millor callar!). 

11. Llegir  (molt i de tot i emocionar-nos, i descobrir noves veus, i recoma-

nar lectures).  

12. Escoltar  (amb autèntica atenció, i recordant el que ens han explicat).  

13. Cuidar-nos  (amb paraules i gestos i atencions i moixaines!).  

14, 15, i 16. Demanar perdó  (perquè de vegades ens equivoquem, i cal 

admetre-ho i abandonar qualsevol temptació de superioritat mo-

ral), perdonar  (perquè no hem de perdre ni un segon de les nostres vides 

enfadats amb els que estimem) i perdonar-nos (sí, mares, pares, mes-

tres: digueu-vos més sovint que ho esteu fent molt bé!).  

17. Celebrar  (amb alegria i bon humor, que hi ha molts motius per fer fes-

ta!).  

18. Confiar  (esperant el millor dels altres i de nosaltres mateixos) i encara 

més.  

19. Creure  (en els nostres fills i en els nostres alumnes, perquè tots i ca-

dascun d’ells són valuosos i mereixedors de respecte i de felicitat!). 

20. No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: per completar els 

20 verbs que us deia, regalem-nos encara un últim i poderós verb. Famílies, 

mestres, alumnes, amigues i amics: estimem-nos. Molt. Aquest 2020… 

i sempre! 

JUANJO FERNÁNDEZ. Diari ARA, 04/01/2020 



 
 

 

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.: Pere i Encarnació. Joan i Jaume. 
Diumenge, 12mg.: Martí, Dolors i Maria i fam.. Francesc Ar-
mengol. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts: Gna. Soledad Castro.  
Dijous: Joan Negre i M. Dolors Frigola.  
Dissabte, 8v.: Narcís Puigdevall. Diumenge, 12mg.: Aniv. 
Mundeta Roqueta Oliveras. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Parròquia. 
Diumenge, 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. 
Dilluns: Fam. Fernández Miguélez i Doy Pica. 
Dimecres: Rosa Fàbregas Darder. 
Dissabte, 7t.: Josep Costa. 
Diumenge, 2/4 11m.: Fam. Ramos Marca. 

 

ORDENACIÓ DE CAPELLÀ 
Diumenge vinent, dia 19 de gener, l’ANTONI 
COLL I CASALS serà ordenat de capellà a la 
catedral de Girona, pel bisbe de la diòcesi 
Francesc Pardo i Artigas, a les 5 de la tarda. 
L’ANTONI ha exercit de diaca a la parròquia 
de Caldes de Malavella des del passat 29 de 
setembre, dia que rebé l’ordenació diaconal. 
Aquesta ordenació de capellà és un goig per 
a l’Església diocesana i universal.  

Des d’aquest full li fem arribar la més sincera 
felicitació, així com l’encert en aquest impor-
tant servei a l’Església. 

Cal dir que de moment seguirà exercint 
aquest ministeri a les parròquies de Caldes de 
Malavella i Sant Andreu Salou. 

Tothom qui ho desitgi pot participar a la cele-
bració de diumenge vinent a la catedral. 

Moltes felicitats, ANTONI. Confiança i coratge 
per dur a terme aquest servei en la línia del 
papa Francesc.  

FESTA DE SANT ANTONI 
a Llagostera 

Es celebra el cap de setmana vinent. 
☛Dissabte, dia 18, a les 7 de la tarda MISSA SO-

LEMNE EN HONOR A SANT ANTONI i lliurament 
de l’aigua beneïda per a la benedicció d’ani-
mals que es farà l’endemà. 

☛Diumenge, dia 19, a les 12 del migdia, Be-
nedicció d’animals a la plaça Catalunya. 
Prèviament s’haurà fet la cercavila de carros-
ses i cavalls per diferents carrers del poble fins 
a la plaça Catalunya. 

 

 
 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 2019 

 
CASSÀ de  
la SELVA 

LLAGOSTERA 

Baptismes 17 21 
Casaments  1 2 
Enterraments 59 48 
Primera Comunió 24 7 
Professió de Fe 1 2 
Confirmacions 3 - 

 

 

Moviment Parroquial  
·LLAGOSTERA    �Ha mort i hem pregat per: Francisco Rodríguez López (dia 3). 

“Com qui es capbussa al riu en una tarda calorosa d'estiu 
o va mar endins, cavalcant per damunt les ones 
i s’oblida del cansament, de les pors i de les presses, 
i es deixa portar pel corrent tebi i acaronar-se pel sol, 
així es batejar-se en l'Església de Jesús: 
llançar-se a l'aigua, sense dubtes, 
quan el nostre esguard ha trobat els ulls del Mestre.” 

BATEJAR-SE 
EN 

L’ESGLÉSIA 
DE JESÚS 

Víctor Manuel Arbeloa 


