
 

 
 

 
 

 
 

  
 

“Deixeu  
que creixin 

junts  
fins a  
l’hora  

de la sega” 

 

 
 

   
           19 de Juliol de 2020                                           
Aquest Full el trobareu penjat a la pàgina web de les nostres parròquies: www.pcassallagostera.es 

 
  
 

 

JARDÍ DE PREGÀRIES  
Per les flors que ens donen vida  

   i que ens fan lleuger el camí… 
Resem avui la pregària: BON SENYOR, SIGUEU AQUÍ! 

Per la neu de la muntanya, l’aigua dels rius i les fonts… 
Resem avui la pregària: BON SENYOR, NO ENS DEIXEU SOLS. 

Pels sembrats i les sequeres, les glaçades i la neu… 
Resem avui la pregària: BON SENYOR, UN BON CONREU. 

Per l’oxigen, les muntanyes, els arbres  
  i els prats ben verds… 
Resem avui la pregària: BON SENYOR, NO ENS DEIXEU SECS. 

Pels forats que tots comenten que hi ha a la capa d’ozó… 
Resem avui la pregària: BON SENYOR, QUE TENIM POR. 

Per una Terra formosa, planeta blau que estimem… 
Resem avui la pregària: BON SENYOR, NO US ENGANYEM. 

Per les valls i les glaceres i pel cicle de la vida… 
Resem avui la pregària: REGALEU-NOS LA PARTIDA. 

Que el joc  
que estem  
tots ju-
gant, és 
un joc  
de mort  
o vida. 

I si ho  
seguim  
espatllant,  
ni joc  
hi haurà,  
ni partida. 

I us preguem, encara més,  
que ens salveu de la pandèmia i que se’ns faci evident  
la vostra misericòrdia immensa. 
 

JOAQUIMA NOLLA GASULLA, “Pluja al cabàs”



 
 

Web parròquies: pcassallagostera.es    Enric: 66 90 66 519 / Mail: enricplanters@gmail.com 

Parròquia CASSÀ de la SELVA Parròquia LLAGOSTERA 
c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2 – Tel. 972 460 163 c/ Processó, 3 – Tel. 972 830 172 

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 

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA  

CASSÀ DE LA SELVA LLAGOSTERA 

Dissabte, 8v.: Parròquia.  
Diumenge, 12mg.: Andreu Roca Clavaguera 
(va morir durant el confinament). Irene Carbó Xi-
fre. 
Dimarts i Dijous: Ànimes.  
Dissabte, 8v.: Lluís, Joan i Montserrat. 
Diumenge, 12mg.: Aniv. Montserrat Riera For-
matger i Josep Subirana Vila. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Benet Ribas Vilà (va morir durant el confinament). 
Famílies Peregrines de Schoenstatt. 
Diumenge, 2/4 11m.: Josep Rabassedas Pagès (va morir du-

rant el confinament). Pere Collell Bosch. 
Dilluns i Dimecres: No hi ha Missa. 
Dissabte, 7t.: Aniv. Anna Gascons Cabarrocas. Fam. Soliva 
Camps. Fam. Blanch Rissech. 
Diumenge, 2/4 11m.: Cristina i Maria Madí. Fam. Mundet Gifre. 

 

REVETLLA DE SANT JAUME 
a Llagostera 

El Casal Parroquial Lla-
gosterenc organitza, com 
cada any, la REVETLLA 
DE SANT JAUME, tot i 
que aquest any, degut a la 
situació que vivim, el for-
mat serà diferent.  

Aquí teniu alguns detalls:  
No se servirà sopar.  
Es pot portar sopar de casa. Hi haurà servei 
de bar amb consumició obligatòria.  
Se servirà a les taules. No se servirà a la 
barra.  
Hi haurà cadires per a l’audició del concert, 
que anirà a càrrec del Grup “MY START”. Hi 
haurà cadires per a l’audició del concert.  
A la zona de cadires serà obligatori portar 
mascareta. 
Es compliran els protocols d’higiene i 
seguretat COVID.  
Serà dissabte vinent, dia 25, al Parc de 
l’Estació. Començarà a les 10 del vespre. 

SERÀ UNA REVETLLA DIFERENT! 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies, Senyor, perquè vetlles per tots nosaltres. 
Ets indulgent i bo, compassiu i benigne,  
ric en l’amor. 
Escoltes a qui t’invoca.  
I si no sabem expressar-nos,  
el teu Esperit ve a ajudar-nos,  
penetra en el nostre cor,  
com el gra de blat plantat a la terra,  
per intercedir com cal. 
Gràcies per tenir paciència  
i no arrancar de cop i volta  
el jull del nostre interior,  
les males herbes de la discòrdia  
i de la desavinença. 
Ens dones l’oportunitat  
de deixar créixer la teva Paraula dins nostre,  
per tal que la reconeguem,  
i ens adonem dels bons fruits que produeix,  
i, així, rebutgem tot el que és dolent,  
les actituds malicioses  
que poden semblar inofensives,  
però que acaben donant fruits dolents. 
Gràcies per compartir la teva saviesa,  
el teu sentit comú,  
i ensenyar-nos a viure en rectitud. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

Moviment Parroquial  
·CASSÀ DE LA SELVA    �Ha mort i hem pregat per: Quimeta Matas Alsina (dia 10). 


