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

 
  
 

 

CARTA FORA DE TEMPS 
Estimats Reis Mags:  

Aquest any, com podeu llegir tot seguit, no us demano que em por-
teu res per a mi. 

Tots els anys pensant el que vull, creant-me necessitats noves i bus-
cant altres capricis, per veure si en trec algun profit. 

Encara que la carta sigui fora de temps sé que la llegireu detinguda-
ment, per això us demano que aquest any m’ajudeu a sortir de l’e-
goisme que m’envolta, per escoltar i estar atent només al que els 
passa als altres. 

– Porteu treball pels que no en tenen i traieu-lo als qui en tenen de 
més, amb un o dos sobresous. 

– Porteu sensibilitat per endevinar el que necessita la persona que 
tenim al costat. 

– Porteu pau, perquè frenem les petites i grans tibantors. 

– Porteu tranquil·litat, perquè no anem com bojos corrent darrera no 
sé què. 

– Porteu equilibri, perquè trobem, entre tots, la millor manera de viu-
re. 

– Porteu serenor, perquè sapiguem acceptar les dificultats que se’ns 
vagin presentant al llarg de l’any. 

– Porteu la capacitat d’escoltar, perquè uns i altres fem un forat en el 
nostre cor. 

– Porteu abraçades, perquè ens les puguem regalar al llarg de l’any, 
recuperant les que la pandèmia ens ha robat l’any que hem acabat. 

– Porteu austeritat, perquè aprenguem a viure en la llibertat de no 
tenir de tot. 

– Porteu paciència, perquè sapiguem respectar els ritmes de la vida, 
sense accelerar-la. 

– Porteu tendresa, per omplir aquest nostre món d’Amor i sentir-nos 
tots germans. 

– Porteu intimitat, per cuidar els moments especials amb Déu i amb 
germans. 

Sabeu què, pensant-ho millor, potser que no porteu res de la llista 
que us acabo de fer. Porteu-nos aquest Déu que vau trobar, guiats 
per una estrella, perquè amb Ell aconseguirem tot el que us he de-
manat anteriorment. 

(Adaptació d’un material de Càritas) 



 

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(9), 8v.: Pere i Encarnació; Joan i Jaume.  
Diumenge(10), 12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 
Dilluns(11), : Aniv. Mª Lluïsa Dausà Figueras.  
Dijous(14): Joan Negre i M. Dolors Frigola. 
Dissabte(16), 8v.: Tomàs Coris Axandri. Sebastià Rissech Sans. Jo-
sep Ramon Moradell.  
Diumenge(17), 12mg.: Dolors, Martí i Maria i família. Irene Carbó Xi-
fre. 

Dissabte(9), 7t.: Aniv. Josep Molero Miraut. 
Fam. Figueras Xargay. 
Diumenge(10), 2/4 11m.: Pere Collell 
Bosch. Fam. Prunell Xirgo i Comas Para-
deda. 
Dissabte(16), 7t.: Fam. Esteba Paradeda. 
Mare de Déu dels Àngels. 
Diumenge(17), 2/4 11m.: Parròquia. 

 

BALANÇ DE L’ANY 2020 
Paraules de benvinguda que es van llegir a les 

Misses de Cap d’Any. 

– Acabem l’any 2020 marcat per la pandèmia de la 
Covid-19.  

– Celebrem unes festes viscudes a casa i comptant 
les cadires buides. 

– Moltes famílies recorden els seus estimats que 
han perdut al llarg d’aquests mesos i no han po-
gut ni acomiadar-se.  

– Un any viscut amb la por a una malaltia que 
afecta a moltíssimes persones.  

– L’any més difícil de la nostra gent gran.  
– Un any que ha fet anar de corcoll les escoles, 

amb l’escolarització a casa i la reducció de les 
activitats extraescolars.  

– És l’any de la mascareta, el gel i la distància.  
– L’any del toc de queda a la nit, que deixa els car-

rers il·luminats amb els llums de colors, però 
sense ningú que els miri. 

– L’any que més han treballat els nostres sanitaris i 
tot el personal dels centres mèdics.  

– L’any que s’han perdut tants llocs de treball i de 
tants autònoms.  

– L’any del teletreball a casa… 
– Un any que no oblidarem. Tant de bo no obli-

dem, tampoc, molts valors que hem descobert i 
viscut. 

NOU TRIMESTRE DE CATEQUESI 
a Cassà de la Selva i Llagostera 

Acabades les vacances de Nadal, continuem 
la catequesi i, igual que el trimestre passat, ja 
ens toca d’entrada modificar la programació 
prevista, degut a la normativa que s’ha esta-
blert aquest dijous passat, fruit de la situació 
de pandèmia que vivim. 

Pel que fa a l’ETAPA D’INICIACIÓ de les dues 
parròquies, aquesta setmana vinent no po-
drem reprendre la catequesi de manera pre-
sencial.  

Les catequistes ja informaran els pares sobre 
el treball que cal que fer a casa, per tal que 
no ens quedi un curs coix com el passat.  

Les mateixes catequistes mantindran infor-
mats els pares del calendari de catequesi, i 
els faran saber sobre les dates concretes de 
retrobar-nos a la parròquia de manera pre-
sencial. 

Cal recordar que a les reunions de pares que 
es van fer a començament de curs, ja es va 
comentar que ens aniríem adaptant a les ori-
entacions i normatives que anessin sorgint 
des del diferents serveis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA  �Ha mort i hem pregat per: Antonia Rosendo Ruiz (dia 6). 


