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això que és 
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           18 d’Octubre de 2020                                           

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

  
 

 

 

“FRATELLI TUTTI” 
Encíclica del papa Francesc publicada el 4 d’octubre, sobre la fraternitat  

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

Algunes cites de l’encíclica tretes del web Catalunya Religió. 
 

 Mentre una part de la humanitat viu en l’opulència, una altra part veu la 
seva pròpia dignitat desconeguda, menyspreada o trepitjada i els seus 
drets fonamentals ignorats o violats. Què diu això sobre la igualtat de 
drets fundada en la mateixa dignitat humana? (22) 

 Guerres, atemptats, persecucions per motius racials o religiosos, i tants 
greuges contra la dignitat humana es jutgen de diverses maneres segons 
convinguin o no a determinats interessos, fonamentalment econòmics. (25) 

 Avança la tecnologia sense treva, però què bonic seria si al creixement 
de les innovacions científiques i tecnològiques correspongués també una 
equitat i una inclusió social cada vegada més grans! (31) 

 És veritat que una tragèdia global com la pandèmia de la Covid-19 va 
despertar durant un temps la consciència de ser una comunitat mundial 
que navega en una mateixa barca, on el mal d’un perjudica a tothom. Re-
cordem que ningú no se salva sol, que únicament és possible salvar-se 
junts. (32) 

 Passada la crisi sanitària, la pitjor reacció seria la de caure encara més 
en una febre consumista i en noves formes d’auto preservació egoista. 
Tant de bo que al final ja no siguin “els altres”, sinó només un “nosal-
tres”. (35) 

 Els migrants no són considerats prou dignes per participar en la vida so-
cial com qualsevol altre, i s’oblida que tenen la mateixa dignitat intrínseca 
a qualsevol persona. (...) És inacceptable que els cristians comparteixin 
aquesta mentalitat i aquestes actituds, fent prevaler a vegades unes certes 
preferències polítiques per sobre de profundes conviccions de la pròpia 
fe. (39) 

 Una persona i un poble només són fecunds si saben integrar creativa-
ment en el seu interior l’obertura als altres. Convido a anar més enllà 
d’aquestes reaccions primàries. (41) 

 Convé reconèixer que els fanatismes que porten a destruir als altres són 
protagonitzats també per persones religioses, sense excloure els cristians, 
que “poden formar part de xarxes de violència verbal a través d’internet i 
dels diversos fòrums o espais d’intercanvi digital”. (46) 

 Asseure’s a escoltar a l’altre, característic d’una trobada humana, és un 
paradigma d’actitud receptiva, de qui supera el narcisisme i rep l’altre, hi 
para esment, l’acull en el propi cercle. (48)
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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(17), 8v.: Jordi i Maria (acció de gràci-
es). Teresa. 
Diumenge(18), 12mg.: Acció de gràcies. Tarcila 
del Carmen Mendoza. Irene Carbó Xifre.  
Dimarts: Ànimes. Dijous: Calixto Cubillo.  
Dissabte(24), 8v.: Martí Saura. Teresa Baleri. 
Tomàs Coris. M. Gràcia Ribera. 
Diumenge(25), 12mg.: Narcís Vilar Llinàs. Te-
resa Banal Elias. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(17), 7t.: Famílies Peregrines de Schoenstatt. Carles So-
ler Barceló. 
Diumenge(18), 2/4 11m.: Aniv. Margarita Nuell Creus. Pere Collell 
Bosch. Fam. Puigdevall Rossell. 
Dissabte(24), 7t.: Aniv. Paquita Bancells Julià. Jaume Vilajoliu. 
Carles Soler Barceló. Josep Bohigas Casadevall. Pilar Prunell. 
Diumenge(25), 2/4 11m.: Aniv. Catalina Moral Malagón. Acció de 
gràcies al P. Claret. Fam. Roqué Juliol. Josep Bohigas Casade-
vall. Fam. Turon Deulofeu. 

 

AVUI, DOMUND 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA a les Misses 
Amb el lema “AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI”, 
se’ns convida a pregar pels missioners i missi-
oneres escampats arreu del món, i pels que 
reben l’anunci de l’Evangeli de Jesús. 

CATEQUESI PARROQUIAL 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Després de les reunions de pares de l’Etapa 
d’Iniciació, comença el nou curs de catequesi 
en els diferents cursos i etapes. 

→Han començat: Dijous, 15, Segon curs de Professió 
de Fe de Cassà de la Selva. Divendres, 16: Segui-
ment, Professió de Fe i Confirmació de Llagostera. 

→Comencen: Divendres, 23, Primer curs de Professió 
de Fe de Cassà de la Selva. Dijous, 29, Segon curs 
de Professió de Fe. 

A partir d’aquest nou curs l’etapa de catequesi 
d’Iniciació serà quinzenal a les dues parròquies, 
i durarà una hora i mitja cada sessió. Les altres 
etapes de Seguiment, Professió de Fe i Confir-
mació, ja fa uns anys que és cada quinze dies. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, t’has fiat de nosaltres  
i ens has encarregat una missió a la vida,  
malgrat no conèixer-te plenament. 
Tu confies en nosaltres per tal que arribem  
a acomplir els teus propòsits. 
No volem jugar amb Tu  
intentant fer-te caure en els nostres paranys, fer-
nos els entesos  
i discutir del que no entenem. 
Volem ser humils, acollir la teva saviesa  
amarada de seny, de mirada neta,  
guiada per la rectitud d’intenció. 
Volem comprometre’ns amb la nostra societat se-
guint els teus criteris, 
perquè vols el millor per a tots els teus fills,  
et coneguin o no. 
Fes que la nostra fe treballi per propagar-se,  
que la nostra caritat no es cansi mai  
de fer el bé,  
i que la nostra esperança ens sostingui  
en les adversitats. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

 
 

 
·LLAGOSTERA    �Han mort i hem pregat per: Sonia Gómez Calvo (dia 9). 

·CASSÀ DE LA SELVA   �Ha rebut el baptisme, dia 4: CARLA  Bueno Acacio, filla de José i Maria. 

 �Han mort i hem pregat per: Encarna Duran Vallejo (dia 7). Neus Donat Oliveras (dia 9). 
Julián González García (dia 13). 


