
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  “El qui és  

la Paraula  
es va fer  

home  

i plantà entre  

nosaltres  

la seva tenda” 

 

 
 

   

           3 de Gener de 2021                                           
Aquest Full el trobareu penjat a la pàgina web de les nostres parròquies: www.pcassallagostera.es 

 
  

 

 

TEMPS DE BENEDICCIONS 
 

Que els camins s’obrin al teu davant,  

que el sol brilli sobre el teu rostre, 

que la pluja caigui suaument damunt dels camps,  

que el vent bufi sempre a la teva esquena.  
 

Que guardis en el teu cor amb agraïment  

el record preciós  

de les coses bones de la vida. 
 

Que tot do de Déu creixi en tu  

i t’ajudi a portar l’alegria  

als cors que més estimes. 
 

Que els teus ulls reflecteixin  

una brillantor d’amistat,  

graciosa i generosa com el sol,  

que surt entre els núvols  

i escalfa el mar tranquil. 
 

Que la força de Déu et mantingui ferm/a,  

que els ulls de Déu et mirin,  

que les oïdes de Déu t’escoltin,  

que la Paraula de Déu et parli,  

que la mà de Déu et protegeixi,  

i que, fins que ens tornem a trobar,  

un altre et tingui, i ens tingui a tots,  

en la palma de la seva mà.  
(Benedicció irlandesa) 

Calendari de celebracions de les festes de NADAL 

Celebracions 
Cassà de la Selva Llagostera  

Dia  Hora  Dia  Hora 

Festa de REIS (vigília) Dimarts, 5 8 vespre Dimarts, 5 7 tarda 

Festa de REIS (dia)  Dimecres, 6 12 migdia Dimecres, 6 2/4 11 matí 

Baptisme del Senyor (vigília) Dissabte, 9 8 vespre Dissabte, 9 7 tarda 

Baptisme del Senyor (dia) Diumenge, 10 12 migdia Diumenge, 10 2/4 11 matí 



 

Serveis, notícies, agenda de la setmana… 
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 46 01 63 c/ Processó, 3 – Tel. 972 83 01 72 

DESPATX: Dimecres matí: d’11 a 1. Dijous vespre: de 8 a 9 DESPATX:  Dijous matí: d’11 a 2/4 d’1 

A hores convingudes i sempre que sigui possible 
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(2), 8v.: Joan Frigola Almeda. 
Diumenge(3), 12mg.: Francisco Porsell Izquierdo i fam.. Ire-
ne Carbó Xifre. 
Dimarts(5), 8v.: Joan Roca Vilert. Irene Horta Bosch. Joan 
Masgrau Comas. Concepció Bernatallada Turon.  
Dimecres(6), 12mg., FESTIVITAT DE REIS: Acció de gràcies. 
Dijous(7): Joan Negre i M. Dolors Frigola. 
Dissabte(9), 8v.: Pere i Encarnació; Joan i Jaume. Diu-
menge(10), 12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(2), 7t.: Parròquia. 
Diumenge(3), 2/4 11m.: Aniv. Joaquima Torrent. 
Aniv. Emiliana Luizaga Basualto. Fam. Ramos Mar-
ca. 
Dimarts(5), 7t.: Parròquia. 
Dimecres(6), 2/4 11m., FESTIVITAT DE REIS: Ànimes. 
Dissabte(9), 7t.: Aniv. Josep Molero Miraut. 
Diumenge(10), 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. Fam. 
Prunell Xirgo i Comas Paradeda. 

 

DONEM GRÀCIES 
Partint del missatge del papa Francesc en la Jor-

nada Mundial dels Pobres (15 de novembre de 2020). 

“La mà estesa del metge que es preocupa per cada 

pacient, procurant de trobar el remei adequat.  

La mà estesa de la infermera i l’infermer que, més 

enllà de les seves hores de treball, cuiden amb 

afecte els malalts. 

La mà estesa del qui treballa en l’administració i 

proporciona els mitjans per salvar el més gran nú-

mero possible de vides. 

 

La mà estesa del que beneeix amb el cor estripat. 

La mà estesa del voluntari que auxilia els qui mal-

viuen al carrer i els qui, tot i tenir un sostre, no te-

nen aliments. 

La mà estesa d’homes i dones que treballen per 

proporcionar serveis essencials i seguretat. 

I altres mans esteses que podríem descriure fins a 

composar una lletania de bones obres. 

Totes aquestes mans han desafiat el contagi i la 

por per donar recolzament i consol.” 

(Material de Càritas 2020-2021) 

 CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS 
Es poden fer els DONATIUS  

☛ a la caixeta de l’església  
☛ al despatx parroquial  
☛ o bé al compte bancari de Càritas parroquial: 

 a  LLAGOSTERA:  ES78 2100 8165 05 2100036244 

 a CASSÀ de la SELVA: ES34 2100 0114 52 0101394547 

  La “CAMPANYA DE NADAL” estarà oberta fins el dia 6 de gener (Reis) 
 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA  �Ha rebut el baptisme: LUÍS Cano Kazmierczak, fill de Luís i Katarzyna.   

       �Han mort i hem pregat per: Juana Obón Puerto (dia 17). Cleofé Villar Ruiz (dia 
22). Segundo Camarero Arranz (dia 24). 

·CASSÀ DE LA SELVA    �Ha mort i hem pregat per: Carme Olivé Robert (dia 26). 


