
 

 
 

 
 

 
 

  
 

“El qui troba 

el tresor  
en un camp,  

ven tot  

el que té  

i compra 
aquell camp” 

 

 
 

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

 
  
 

 

ESTIMAR SOBRE TOTES LES COSES 
 
Declaro hereus universals  
de tots els meus béns  
a tota la joventut del món.  
 
El tresor que us deixo  
és el bé que he procurat fer,  
el que hauria volgut fer,  
i el que vosaltres fareu després de mi.  
 
Com més proper sento el final de la meva vida,  
més ganes tinc de repetir-vos:  
és estimant que salvarem la humanitat. 
 
La més gran desgràcia que us pot passar  
és la de no ésser útils a ningú  
i que la vostra vida no serveixi per a res. 
 
Allunyeu-vos dels marxants  
de la intel·ligència i la prudència:  
us conduiran a carrerons sense sortida  
que acaben en el no-res.  
 
Allunyeu-vos de la opinió segons la qual  
tot es pot apreciar i resoldre  
amb els bitllets de banc.  
 
Domineu el poder del diner. 
 
Només així, sereu persones.  
Persones lliures. 
L'única veritat és estimar-se.  
Estimar-se els uns als altres,  
estimar tothom.  
No amb un horari establert,  
sinó tota la vida. 

 

       (Del testament de RAOUL FOLLERAU)



 
 

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.: Lluís, Joan i Montserrat. 
Diumenge, 12mg.: Aniv. Montserrat Riera Formatger i 
Josep Subirana Vila. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts: Ànimes. Dijous: Lluís i família.  
Dissabte, 8v.: Manel Miralles Barrera. Joan Miralles 
Teixidó. Josep Güell Montfulleda i Montserrat Johé Sal-
vans.  
Diumenge, 12mg.: Aniv. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Aniv. Anna Gascons Cabarrocas. Fam. 
Soliva Camps. Fam. Blanch Rissech. 
Diumenge, 2/4 11m.: Cristina i Maria Madí. Fam. Mun-
det Gifre. 
Dilluns i Dimecres: No hi ha Missa. 
Dissabte, 7t.: Aniv. Montserrat Coris Martinell. Ramon 
Soler Barceló. Josep i Marta Gurnés. 
Diumenge, 2/4 11m.: Fam. Ramos Marca. 

 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, dona’ns la saviesa  
per saber escoltar els altres,  
el discerniment per destriar el bé del mal,  
la prudència per gestionar els nostres recursos,  
la sagacitat per trobar i reconèixer  
el tresor amagat, la perla preciosa. 

Ajuda’ns a no caure en la temptació  
del miratge de les riqueses,  
que ens fa acumular objectes  
aparentment valuosos;  
del frau de les victòries passatgeres;  
de la mentida i de l’adulació. 

Moviment Parroquial  
·LLAGOSTERA    �Han mort i hem pregat per: Teresa Pla Duran (dia 16). Manuel Ramírez Páez (dia 

17). 
·CASSÀ DE LA SELVA    �Han mort i hem pregat per: Miquel Turon Ribot (dia 14). M. Àngels Guarro 

Mir (dia 21). 

Volem apreciar els teus manaments més que l’or i més que tot. 

Volem apartar-nos de dreceres enganyoses i conèixer la saviesa amagada de l’Evangeli;  
descobrir com ens estimes i com vols que compartim aquest amor amb els altres. 
Volem ser imatges vives del teu Fill, que ho va donar absolutament tot,  
perquè és l’autèntica Saviesa que sap què val la pena de debò. 
Concedeix-nos la força de seguir-lo i la perseverança per no abandonar mai aquest camí. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 


