
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

“El banquet 
és a punt, 
però els 

convidats 
no se’l  

mereixen” 

 

 
 

   

           11 d’Octubre de 2020                                           

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

  

 

 

 

“FRATELLI TUTTI” 
El papa Francesc acaba de publicar la nova encíclica “Fratelli tutti”, sobre 

la fraternitat i l’amistat social. La va signar a Assís el dissabte 3 d’octubre. 

La pàgina web Catalunya Religió n’ha extret 100 cites; algunes d’elles les 

anirem posant en aquesta pàgina del full parroquial. 
 

 Lliuro aquesta encíclica social com una humil aportació a la reflexió 

perquè, davant de les diverses i actuals maneres d’eliminar o d’ignorar els 

altres, siguem capaços de reaccionar amb un nou somni de fraternitat i 

d’amistat social que no es quedi en les paraules. (6) 

 Així mateix, quan estava redactant aquesta carta, va irrompre de manera 

inesperada la pandèmia de la Covid-19 que va deixar al descobert les nos-

tres falses seguretats. Més enllà de les diverses respostes que van donar 

els diferents països, es va evidenciar la incapacitat d’actuar conjuntament. 

Malgrat estar híper-connectats, existia una fragmentació que feia més di-

fícil resoldre els problemes que ens afecten a tots. (7) 

 Anhelo que puguem fer renéixer entre tots un desig mundial de germa-

nor. (...) Somiem com una única humanitat, com a caminants de la matei-

xa carn humana, com a fills d’aquesta mateixa terra que ens acull a tots, 

cadascú amb la riquesa de la seva fe o de les seves conviccions, cadascú 

amb la seva pròpia veu, tots germans. (8) 

 Els conflictes locals i el desinterès pel bé comú són instrumentalitzats 

per l’economia global per a imposar un model cultural únic. (12) 

 Una manera eficaç de liquar la consciència històrica, el pensament crí-

tic, la lluita per la justícia i els camins d’integració és buidar de sentit o 

manipular les grans paraules. Què signifiquen avui algunes expressions 

com democràcia, llibertat, justícia, unitat? (14) 

 En aquesta pugna d’interessos que ens enfronta a tots contra tots, on 

vèncer passa a ser sinònim de destruir, com és possible alçar-se per reco-

nèixer al veí o per posar-se al costat del qui ha caigut en el camí? (16) 

 Cuidar el món que ens envolta i que ens conté és cuidar-nos a nosaltres 

mateixos. Però necessitem constituir-nos en un “nosaltres” que habita la 

casa comuna. Aquesta cura no interessa als poders econòmics que neces-

siten un rèdit ràpid. (17) 

 Vam veure el que va passar amb les persones grans en alguns llocs del 

món a causa del coronavirus. No havien de morir així. (…) Aïllar els an-

cians i abandonar-los a càrrec d’uns altres sense un acompanyament ade-

quat i pròxim de la família, mutila i empobreix la mateixa família. (19) 

 El rebuig, a més, assumeix formes miserables que crèiem superades, 

com el racisme, que s’amaga i reapareix una vegada i una altra. (20)
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Web parròquies: www.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: 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.: Joan Maurici i família. Diumenge, 12mg.: Josep Sitges 
Tomàs; Fam. Sitges Vilà. Francesc Armengol. Pilar Alsina Deulofeu i 
Joaquim Casal i fam.. Joaquim Dalmau Mata. Irene Carbó Xifre.  
Dimarts: Francisco Dausà Figueras.  
Dijous: Felisa Cubillo. Maria Camps i Josep Mª Burset..   
Dissabte, 8v.: Jordi i Maria (acció de gràcies). Teresa. 
Diumenge, 12mg.: Tarcila del Carmen Mendoza. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte, 7t.: Aniv. Anita, Jaume i Amè-
lia. Josep Quintana i Maria Gruart. 
Diumenge, 2/4 11m.: Carmen Mendoza. 
Dissabte, 7t.: Famílies Peregrines de 
Schoenstatt. Carles Soler Barceló. 
Diumenge, 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. 
Fam. Puigdevall Rossell. 

 

DIUMENGE VINENT, DOMUND 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA a les Misses 

Amb el lema “AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI”, se’ns 
convida a pregar pels missioners i missioneres 
escampats arreu del món, així com també pels 
que reben l’anunci de l’Evangeli de Jesús. 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI 
a Cassà de la Selva 

Aquest diumenge, la Missa de les 12 del migdia 
de la parròquia serà en honor a la Mare de Déu 
del Remei, tal com ja es va anunciar la setma-
na passada. 

REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI 
de Llagostera  

→1r d’Iniciació: dimarts, dia 13, a les 9 del 
vespre, a l’església. 

→2n d’Iniciació: dimecres, dia 14 a les 9 del 
vespre, a l’església. 

CATEQUESI PARROQUIAL 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Anem organitzant el nou curs de catequesi amb 
les reunions de pares i catequistes dels dife-
rents cursos i etapes. Sabem que és un curs di-
ferent al d’altres anys, degut a la pandèmia ac-
tual, però estem convençuts que, entre tots, el 
podrem dur a terme de la millor manera possible. 

PREGÀRIA del DOMUND 2020 

Senyor, tinc por davant d’allò desconegut, 

em veig insignificant i feble,  

però em fio de Tu, que m’estimes  

i has volgut comptar amb mi  

per arribar al cor d’altres. 

AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI. 
 

Tu em mostres l’Església sencera,  

molt més enllà del que aconsegueixo  

   veure. 

Senyor, vull ajudar a que el teu Evangeli  

continuï guarint la dignitat ferida  

de tantes persones en el món. 

AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI. 
 

Tu pots fer de mi  

un cristall que et transparenti  

davant dels qui no et coneixen,  

davant els qui sofreixen la injustícia,  

el dolor, la malaltia, la pobresa,  

la fam de pa, la fam de Vida. 

AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI. 
 

 
 

 
·LLAGOSTERA    �Ha rebut el baptisme, dia 4: SOPHIA Martorell Bots, filla de Joel i Margaux. 

·CASSÀ DE LA SELVA    �Ha rebut el baptisme, dia 3: CARLA Teixidor Garcia, filla d’Albert i Cristina. 
                                  �Ha mort i hem pregat per: Carme Sabater Dauset (dia 4). 


