
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 “Estima el 

Senyor amb 

tot el cor,  

i estima  

els altres  

com a tu  

mateix” 

 

 
 

   

           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. 
 

 Una terra serà fecunda, un poble donarà fruit, i podrà engendrar el dia 
de demà només en la mesura que generi relacions de pertinença entre els 
seus membres, que creï llaços d’integració entre les generacions i les di-
verses comunitats que la conformen. (53) 

 La recent pandèmia ens va permetre rescatar i valorar tants companys i 
companyes de viatge que, en la por, van reaccionar donant la pròpia vida 
(...) metges, infermers i infermeres, farmacèutics, treballadors dels super-
mercats, personal de neteja, cuidadors, transportistes, homes i dones que 
treballen per proporcionar serveis essencials i seguretat, voluntaris, sacer-
dots, religioses… van comprendre que ningú se salva sol. (54) 

 Jesús explica que hi havia un home ferit, tirat en el camí, que havia estat 
assaltat. Van passar diverses persones al seu costat, però van fugir, no es 
van detenir. Eren persones amb funcions importants a la societat, que no 
tenien en el cor l’amor pel bé comú. No van ser capaces de perdre uns 
minuts per atendre el ferit o almenys per buscar ajuda. Un d’ells es va de-
tenir, li va regalar proximitat, el va curar amb les seves mans, va posar 
també diners de la seva butxaca i se’n va ocupar. Sobretot, li va donar al-
guna cosa que en aquest món ansiós regategem tant: li va donar el seu 
temps. Segurament ell tenia els seus plans per aprofitar aquell dia segons 
les seves necessitats, compromisos o desitjos. Però davant del ferit va ser 
capaç de deixar-ho tot a un costat, i sense conèixer-lo el va considerar 
digne de dedicar-li el seu temps. (63) 

 Amb qui t’identifiques? Aquesta pregunta és crua, directa i determinant. 
A quin d’ells t’assembles? Ens fa falta reconèixer la temptació que ens 
circumda de desentendre’ns dels altres; especialment dels més febles. (64) 

 El relat, diguem-ho clarament, no llisca un ensenyament d’ideals abs-
tractes, ni se circumscriu a la funcionalitat d’una moralitat ètica-social. 
Ens revela una característica essencial de l’ésser humà, tantes vegades 
oblidada: hem estat fets per a la plenitud que només s’aconsegueix en 
l’amor. (68) 

 En els qui passen de llarg hi ha un detall que no podem ignorar; eren 
persones religioses. És més, es dedicaven a donar culte a Déu: un sacerdot 
i un levita. Això és una forta crida d’atenció, indica que el fet de creure en 
Déu i d’adorar-lo no garanteix viure com a Déu li agrada. (...) La parado-
xa és que a vegades, els qui diuen no creure, poden viure la voluntat de 
Déu millor que els creients. (74)
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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(24), 8v.: Aniv. Andreu Curquejo Ex-
pòsito. Martí Saura. Teresa Baleri. Tomàs 
Coris. M. Gràcia Ribera. 
Diumenge(25), 12mg.: Narcís Vilar Llinàs. Te-
resa Banal Elias. Irene Carbó Xifre.  
Dimarts(27): Gna. Palmira.  
Dijous(29): Lluís i família.  
Dissabte(31), 8v.: Lluís, Joan i Montserrat. 
Diumenge(1), 12mg.: Teresa Banal Elias. 
Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(24), 7t.: Aniv. Paquita Bancells Julià. Aniv. Francisco Na-
varro. Jaume Vilajoliu. Carles Soler Barceló. Josep Bohigas Casa-
devall. Pilar Prunell. 
Diumenge(25), 2/4 11m.: Aniv. Catalina Moral Malagón. Acció de 
gràcies al P. Claret. Fam. Roqué Juliol. Josep Bohigas Casadevall. 
Fam. Turon Deulofeu. 
Dissabte(31), 7t.: Josep M. Coris Martinell. Famílies Peregrines de 
Schoenstatt. Sagrat Cor. Diumenge(1), 2/4 11m.: Aniv. Emiliana 
Luizaga. Angel Tapia. Domingo Mamani. Elisabeth Arnold. Joan 
Llinàs i Carme Grau. Josep Selis Alsina i Dolors Alsina Torrent. 

 

RESULTAT COL·LECTA DOMUND 
→ Parròquia Cassà de la Selva: 1.213 € 
→ Parròquia de Llagostera: 515 € 

VIA CRUCIS 
a Cassà de la Selva 

Diumenge vinent, dia 1, Festa de Tots 

Sants, hi haurà el VIA CRUCIS al cementiri, 
a les 4 de la tarda, si no hi ha cap contra-
temps que obligui a cancel·lar-ho degut a la 
pandèmia. 
 

Les coses que ens destruiran: 

   Política sense principis; 

   Plaer sense consciència; 

   Riquesa sense treball; 

   Coneixement sense caràcter; 

   Negocis sense moral; 

   Adoració sense sacrifici. 
(Mahatma Ghandi) 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies, Senyor, per no carregar-nos  
amb prescripcions complicades,  
sinó que ens convides a avançar  
pel camí de l’amor. 
Ensenya’ns a estimar-te,  
a voler estar amb Tu,  
a desitjar el que Tu desitges,  
a rebre’t en els sagraments,  
a escoltar la teva veu en la Paraula,  
a trobar-te en els germans necessitats,  
a experimentar-te en el més profund del cor. 
Ensenya’ns a acollir el teu amor  
per tal que t’estimem  
tot reflectint la llum que ens dones. 
Perquè per nosaltres mateixos  
no som capaços, som egoistes. 
Però quan ens sentim estimats,  
s’encén la flama de l’amor,  
creix la generositat, ens tornem solidaris,  
podem perdonar,  
tenim força per posar-nos al servei del proïsme. 
Aleshores podem estimar els altres  
tal com Tu ens estimes,  
perquè ho fem amb el teu amor. 
Tu ens salva dels nostres egoismes,  
guareixes les ferides del nostre cor  
perquè puguem estimar de debò. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

 
 

 
·CASSÀ DE LA SELVA    

�Ha mort i hem pregat per: Joan Bou Juanals 
(dia 21). 

 


