
 

 
 

   

           15 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. 

 
  

 

 

         QUARESMA 2020 – Tercer diumenge 
 

 

 

 

 

 
 

  

-“Sé que 
ha de  

  venir el  
  Messies”. 
-“El Messi-
es sóc jo, 
que parlo 
amb tu”. 

Preguem amb l’Evangeli  –Josep Otón Catalán– 

  Gràcies, Senyor, per alliberar-nos dels nostres esclavatges, per conduir-nos pel de-

sert de la vida cap a la terra promesa de salvació. 

  Gràcies perquè malgrat posar-te a prova, Tu mai no ens abandones i ens ofereixes 

la teva aigua quan estem assedegats. 

  De qualsevol pou, per profund que sigui, per sec que sembli, Tu en pots treure ai-

gua abundant. 

  Gràcies per seure a descansar a la nostra terra, per esperar pacientment que ens 

acostem i saciar-nos pregonament. 

  Dona’ns l’Esperit Sant, la veritable aigua que ens sacia. 

 

TINC SET 

Cansat, demanes aigua  

i la teva set desperta  

la meva set.  

Dóna'm aigua,  

d'aquesta aigua  

que calma el cansament  

i la solitud. 
El desert és massa sec  

i el meu cor també.  

Parla’m, segueix parlant-me, 

ja que la teva paraula  

és fresca i al meu cor  

li agrada beure d'ella.  

La veritat es fa possible  

davant teu. 
Envia’m, Senyor meu,  

a testimoniar-ho sense por  

davant els de casa meva  

que, com jo,  

esperen l'hora de les noces  

de la humanitat amb Tu. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

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



 
 

 

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.: Ànimes. Diumenge, 12mg.: Francesc 
Armengol. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts: Fam. Fina Nouvilas.  
Dijous: José Rodríguez i Fátima Ramírez. 
Dissabte, 8v.: Jordi Vilaur. Tomàs i Maria; Josep Abellí. 
Diumenge, 12mg.: Aniv. Jaume Rabell mareu. Fam. 
Puigdevall Simon. C. Comalat i fam.. C. Cañigueral Isern. 
Fam. Borràs Torra.  Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Fam. Masgrau Pallí. 
Diumenge, 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. Josep Ra-
mon Capdeferro. Pere Llinàs. 
Dilluns i Dimecres: Ànimes. 
Dissabte, 7t.: Josep Turon i fam.. Enric Masgrau. 
Diumenge, 2/4 11m.: Antonio Barber Torras. Josep 
Selis Alsina. Fam. Mundet Gifre. Fam. Ramos Marca. 
Pere Llinàs. 

 

Diumenge vinent, 

DIA DEL SEMINARI 
Col·lecta extraordinària a les Misses 

CATEQUISTES de 1r D’INICIACIÓ 
a Cassà de la Selva 

Dilluns vinent, dia 16, reunió de catequistes de 
Primer d’Iniciació, de les parròquies de Llagos-
tera Cassà de la Selva i Caldes de Malavella. 
Serà a les 9 del vespre a la rectoria de Cassà. 

CONVIVÈNCIA de CONFIRMACIÓ 
a Cassà de la Selva  

Dissabte vinent, dia 21, a les 5 de la tarda, hi 
haurà una trobada-convivència amb els nois i 
noies de les parròquies de Riudellots de la Sel-
va, Llagostera i Cassà de la Selva, que seran 
confirmats el proper mes d’abril. Es farà a la 
rectoria de Cassà. 

PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT 
de Llagostera  

☛A la reunió que es va fer dilluns passat 
s’acordà fer el mateix recorregut que l’any 
anterior, o sigui: pl. Castell, c/ st. Pere, c/ del 

Fred, c/ Olivereta, pl. Mercat, c/ Major, c/ Santi-

ago Rusiñol, c/ Joan Maragall, c/ 11 de Setem-

bre, c/ Hospital, c/ st. Pere i pl. Castell. 

☛Es remarcà la necessitat de trobar més per-
sones per portar diferents passos. Els que 
estiguin interessats a participar, es poden di-
rigir a la parròquia, o als seus coordinadors. 

2ª XERRADA QUARESMAL  
DE FORMACIÓ 

 

Mossèn ENRIC TUBERT i PAGÈS 

Professor de l’Institut de Ciències Religioses del Bisbat de Girona 
i rector de les parròquies de Sant Roc i Sant Pere Màrtir d’Olot 

 

Dimarts vinent, dia 17 de març 

Tema: “De l’Evangeli als evangelis” 

LLOC: rectoria de Cassà de la Selva 

HORA: 8 del vespre 

ORGANITZA: parròquies de l’arxiprestat de la Selva 

TROBADA dels VEÏNS del REMEI 
de Cassà de la Selva  

Diumenge vinent, dia 22, hi haurà la Trobada 
anual dels veïns del Remei. A les 12 del migdia 
participaran a la Missa de la parròquia i, tot se-
guit, un dinar de germanor. 

 

 

 


