
 

 
 

   

           8 de Març 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. 
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“Aquest és 
el meu Fill, 

el meu  
estimat,  
en qui 
m’he  

compla-
gut”. 

Preguem amb l’Evangeli  –Josep Otón Catalán– 

  Senyor, gràcies per donar-nos certesa per afrontar aquesta llarga Quaresma que és 

la vida. 

  Per trobar-te hem d’estar disposats a emprendre un viatge sense un destí clar, a 

abandonar la casa del pare, a sortir del país on ens sentim segurs. 

  També hem de saber superar la muntanya de la incertesa i assolir el cim de la lli-

bertat d’esperit. 

  Voldríem romandre sempre a la teva presència, però Tu ens demanes que tornem 

per portar l’esperança als nostres germans en els moments de dubte. 

  Gràcies Jesús per dur-nos amb Tu i transfigurar-te davant nostre. 

 

 

TINC POR 

De nit, ens condueixes  

per aquests llocs apartats  

on de cop i volta  

el foc de la teva glòria  

ens enlluerna.  

A quina foscor em portes?  

Per què no vam acampar aquí  

i vam dormir finalment?  

Per què seguir vetllant? 

Aquesta veu… tinc por.  

La llum és massa forta 

i la veu del núvol,  

massa dolça i ardent. 

Qui ets Senyor? 

I d'on ve aquesta frase  

«Fill estimat », 

com si fossin per a mi  

les paraules d'un Pare? 

Obre el meu cor al teu misteri! 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Text: ANNE LÉCU – ROMAIN GILLAIN.  Dibuix: ANITA LUCET-PARISOT 

Tinc por 



 
 

 

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. Carmen Molina i fam.. Miquel, Gràcia, 
Montserrat, Josep i Montse. Acció de gràcies. 
Diumenge, 12mg.: Aniv. Miquel Sureda Esparraguera. Jo-
sep Alegrí i Carme Tolosà. Fam. Pascual Pujol. Jordi Mira-
lles Horta i fam.. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts: Gna. Clara Varea. Dijous: Fam. Almeda. 
Dissabte, 8v.: Ànimes. 
Diumenge, 12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Famílies Peregrines de Schoenstatt. 
Diumenge, 2/4 11m.: Acció de gràcies. Pere Lli-
nàs. 
Dilluns: Gna. Andrea Elena. 
Dimecres: Gna. Clara Varea. 
Dissabte, 7t.: Fam. Masgrau Pallí. 
Diumenge, 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. Josep 
Ramon Capdeferro. Pere Llinàs. 

 

PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT 
de Llagostera  

Dilluns vinent, dia 9, es farà una reunió amb els 
coordinadors de la Processó i dels diferents pas-
sos. Serà a les 9 del vespre, a la rectoria. 

CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 
a Llagostera  

Serà dissabte vinent, dia 14, a les 7 de la tarda. 
Se’ns ofereix l’oportunitat d’anar millorant la nos-
tra vida en aquest camí cap a la Pasqua. 

139è ANIVERSARI del COL·LEGI LA SALLE 
de Cassà de la Selva  

Diumenge vinent, a la Missa de 12, donarem 
gràcies a Déu dels 139 anys de la presència edu-
cativa del Col·legi la Salle a la nostra població. 

BREU RESSÒ DE LA MISSA FAMILIAR 
“Hi ha gotes que embruten” fou l’eix 
de la Missa Familiar de dissabte passat a 
Cassà de la Selva. Una celebració viscuda 
i participada per infants, adolescents, pa-
res i feligresos de les diferents parròquies.  
Aquestes van ser les paraules que van 
preparar un grup de catequesi i que es 
van llegir al començament de Missa: 
 

“Durant aquests dies de Quaresma, per es-

tar ben preparats, tindrem un paraigua que 

ens servirà per protegir-nos de les coses 

dolentes, que són com gotes de pluja que 

ens embruten: l’odi, l’egoisme, l’orgull, la 

violència, la injustícia, la falta de respecte, 

la mandra… 

La primera gota no es nota, la segona tam-

poc, però de mica en mica les gotes et van 

mullant i embrutant. La Quaresma és temps 

per construir i reforçar aquest paraigua amb 

el sacrifici, la voluntat i l’esforç: hem 

d’ajudar a casa, fer cas als pares, treure’ns 

la mandra al matí, no dir paraulotes… 

Canviar la nostra forma de vida sempre és 

possible, només cal que ens esforcem. 

Com més fort sigui el paraigua, més ens 

protegirem de les gotes que embruten. Du-

rant la Quaresma tenim 40 dies per canviar 

i fer-nos un paraigua ben resistent.” 

 
 

 

 

Sabem que hi ha  

comportaments que 

ens embruten, que 

no ens ajuden a 

créixer com a per-

sones ni com a se-

guidors de Jesús. 

Per això cal que 

potenciem aquestes 

actituds:  

RESPECTA 

AGRAEIX 

ESFORÇA’T 

COMPARTEIX 

ESTIMA 


