
 

 
 

 
 

 
 

  
 

“El Regne  
de Déu  

us serà pres  
i serà donat  
a un poble  
que el farà  
fructificar” 

 

 
 

   

           4 d’Octubre de 2020                                           

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

  
 

 

 

UN NOU COMENÇAMENT 
La situació creada a causa de la pandèmia coronavirus continua estre-
mint la nostra vida i continua plantejant-nos no poques preguntes. Po-
ques famílies s'han lliurat de no tenir algun dels seus membres a casa o 
hospitalitzat, el llarg confinament viscut tancats en un pis, el dol, la so-
litud dels malalts en els hospitals, l'angoixa i el temor per no trobar un 
refugi segur davant d'un enemic invisible…  
Les certeses del progrés científic al que havíem confiat la nostra sort 
s'han esvaït. Els sistemes polítics o econòmics que semblaven garantir 
benestar i seguretat han trontollat greument. La cultura dels drets reals i 
presumptes ha cedit, sense badar boca, a canvi d'una pretesa seguretat. 
La relació amb els altres s'ha vist marcada pel temor i la sospita davant 
d'un possible contagi. Ens hem vist reclosos en espais «estrets» i pen-
sats més per dormir que per viure.  
No podem amagar-ho: les nostres seguretats han deixat al descobert to-
ta la seva fragilitat. La por a la mort i al mal ens ha posat davant d'in-
terrogants que ja no estàvem acostumats a afrontar!  
En semblant situació, els creients hem d'ajudar a llegir i a viure amb 
maduresa el que està passant, hem de donar motius seriosos per espe-
rar, hem d'obrir nous i diversos horitzons tot evitant discursos empala-
gosos i insuportables, discursos «d'ofici». Redescobrir el fonament de 
l'esperança, d'una vida que va més enllà de la mort, la fe en la resurrec-
ció: arguments que havíem descurat i que no haurien ja de crear-nos 
problemes.  
L’experiència de tant de temps passat junts, i «estretament» junts, ens 
confirma que la família és l'únic lloc on cada un es pot sentir acollit i 
estimat pel que és. Els sofriments que ens han afligit, i que encara con-
tinuen fent-ho, són una imprevista però real escola d'humanitat. Així, 
res no tornarà a ser com abans. 
Setembre és temps de tornar a començar, de nous projectes… Al da-
vant nostre, el desafiament de prendre consciència de les nostres fragi-
litats, la responsabilitat de no malmetre els ensenyaments d'aquesta trà-
gica experiència i mirar el futur amb ulls nous, projectar la nostra con-
vivència social promovent canvis radicals i eficaços. El futur és en gran 
part en les nostres mans, depèn també de nosaltres… 
Si aquest «mal comú» ens ha fet redescobrir el «bé comú», si la huma-
nitat ha crescut en la consciència que «tot ens concerneix a tots», ales-
hores el nou començament no sols és possible i desitjable, sinó un 
compromís per traçar nous horitzons. 

LINO EMILIO DÍEZ VALLADARE
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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: 2/4 de 8 del vespre 
MISSES: DISSABTES i VIGÍLIES: 7 de la tarda 
               DIUMENGES i FESTIUS: 2/4 d’11 del matí 

INTENCIONS DE MISSES PER AQUESTA SETMANA  

CASSÀ DE LA SELVA LLAGOSTERA 

Dissabte, 8v.: Àngel Bernatallada Roqué.  
Diumenge, 12mg.: Narcís Tolosà i Pietat Artau. Fam. Carbó.  Joa-
quim Dalmau Mata. Irene Carbó Xifre.  
Dimarts i Dijous: Ànimes.   
Dissabte, 8v.: Joan Maurici i família.  
Diumenge, 12mg.: Josep Sitges Tomàs; Fam. Sitges Vilà. Fran-
cesc Armengol. Pilar Alsina Deulofeu i Joaquim Casal i fam.. Joa-
quim Dalmau Mata. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Fam. Codolar Llosent.  
Diumenge, 2/4 11m.: Emiliana Luizaga 
Baszoalto; Ángel Tapia; Domingo Mamani. 
Fam. Prunell Xirgu i Comas Paradeda. Fam. 
Ramos Marca. 
Dissabte, 7t.: Aniv. Anita, Jaume i Amèlia. 
Josep Quintana i Maria Gruart. 
Diumenge, 2/4 11m.: Parròquia. 

 

           FESTA DEL REMEI 
de Cassà de la Selva 

Diumenge vinent és la FESTA 
de la MARE de DÉU del RE-
MEI. 
Com ja avançàvem la setmana 
passada, aquest any la Missa 
es farà a l’església parro-
quial, a les 12 del migdia, en 
lloc de davant  la capella del 
mateix nom situada al veïnat de 
Sangosta, degut a la situació 
d’excepcionalitat que vivim. 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI 
de Llagostera i Cassà de la Selva 

Aquesta setmana passada s’han fet les inscripci-
ons a la catequesi a les dues parròquies. Si al-
guns pares s’han oblidat d’inscriure el fill/a o no 
han pogut, que procurin passar per la parròquia 
el més aviat possible; ens ajudaran a una millor 
organització. 

COL·LECTA DE LA MISSA 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Com ja anunciàvem la setmana passada, a partir 
d’aquest cap de setmana la col·lecta es tornarà a 
passar dins la Missa, però en lloc de passar-la du-
rant l’ofertori es passarà després de la comunió. 

REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI 
de Cassà de la Selva  

→2n d’Iniciació: dimecres, dia 7 a les 9 del 
vespre, a l’església. 

→1r d’Iniciació: dijous, dia 8, a les 9 del 
vespre, a l’església. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, ensenya’ns a ser agraïts.  
És molt el que ens dones. 
Sovint estem distrets i no ens n’adonem. 
De vegades estem amoïnats  
i les nostres preocupacions són com un tel  
que no ens deixa percebre el teu amor. 
Però també som egoistes i venim a veure’t només 
perquè ens resolguis els problemes. 
Ensenya’ns a acollir el que ens dones,  
els sagraments, la Paraula, l’Església,  
sabent que no són propietat nostra, sinó un regal teu. 
Ensenya’ns a fer-nos responsables  
de la tasca que ens has encarregat;  
a implicar-nos, sense apropiar-nos-hi;  
a treballar-hi de valent, sense enorgullir-nos;  
a ser despresos amb els fruits que no ens pertoquen. 
Gràcies per fiar-te de nosaltres i deixar  
en les nostres mans el conreu de la teva vinya. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

 
 

 
·CASSÀ DE LA SELVA    �Han rebut el baptisme, dia 26: GABI Bermúdez Paz, fill de Gabi i Sandra.  

ÈLIA Martínez Tolosa, filla de José i Romina. Dia 27: QUIM i PEP Casa-
novas Martín-Cleto, fills de Francesc Xavier i Sònia. 


