
 

 
 

 
 

 
 

  
 
   

“Si el gra  

de blat, 

quan cau  

a terra, mor,  

dona molt  

de fruit” 

 

 
 

   

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

 
  

 

 

NOMÉS DÉU, PERÒ TU… 
Només Déu pot donar la vida,  

però tu pots ajudar a transmetre-la. 
Només Déu pot donar la fe, però tu pots donar testimoni. 
Només Déu és l’autor de tota esperança,  

però tu pots ajudar al teu amic a trobar-la. 
Només Déu és el camí, però tu pots assenyalar-lo als altres. 
Només Déu pot donar l'amor, però tu pots ensenyar a estimar. 
Només Déu pot donar força,  

però tu pots recolzar el qui està desanimat. 
Només Déu pot fer allò que sembla impossible,  

però tu pots fer el que és possible. 
Només Déu pot donar alegria, però tu pots alegrar els altres. 
Només Déu pot donar la pau, però tu pots sembrar la unió. 
Només Déu pot salvar el món,  

però tu pots fer una mica més petita la injustícia. 
Només Déu és la llum,  

però tu pots fer que brilli als ulls de tots. 
Només Déu pot fer germinar la llavor del bé,  

però tu pots plantar-la en el cor de les persones. 
Només Déu no necessita ningú,  

però prefereix comptar amb tu. 

CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA 

 Cassà de la Selva Llagostera 
celebracions dia hora dia hora 

RAMS  
Dissabte, 27 març 8 vespre Dissabte, 27 març 7 tarda 

Diumenge, 28 març 12 migdia Diumenge, 28 març 2/4 11 matí 

DIJOUS SANT Dijous, 1 abril 8 vespre Dijous, 1 abril 2/4 7 tarda 

VETLLA de PREGÀRIA --------------------- ------------- Dijous, 1 abril 8 vespre 

VIA CRUCIS 
Divendres, 2 abril 

10 matí 
Divendres, 2 abril 

11 matí 

DIVENDRES SANT 4 tarda 6 tarda 

VETLLA PASQUAL Dissabte, 3 abril 8 vespre Dissabte, 3 abril 2/4 7 tarda 

PASQUA  Diumenge, 4 abril 12 migdia Diumenge, 4 abril 2/4 11 matí 

Observacions  
➊ El diumenge de Rams no hi haurà la Benedicció que es feia a l’exterior de  

    l’església abans de començar la Missa. 

➋ A la Vetlla Pasqual no hi haurà la Benedicció del foc i processó a l’exterior  

    de l’església. 

➌ Ciris o llantions pel monument: es prega que no se’n portin, ja que després  

    no es fan servir pel llum del sagrari que crema durant l’any, ja que és elèctric.  

    La despesa del llantió es pot destinar a almoina de l’església. 



 

Serveis, notícies, agenda de la setmana… 
Web parròquies: www.pcassallagostera.es   Enric: 669 066 519 / 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(20), 8v.: Pedro García. Josep Gurnés Vall-llosera. 
Diumenge(21), 12mg.: Fuencisla Arroyo Moreno. Fam. Marsol. Jaume 
Rabell Mateu. Jordi Vilahur. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts(23): Pedro Cubillo.  Dijous(25): Lluís i família. 
Dissabte(27), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Andreu Roca Clavaguera. Josep i 
família. Diumenge(28), 12mg.: Fam. Castañé Cufí i Narcís Vilar. Irene 
Carbó Xifre. 

Dissabte(20), 7t.: Fam. Masgrau Pallí. 
Josep Turon i família. 
Diumenge(21), 2/4 11m.: Josep Puig 
Rodó. 
Dissabte(26), 7t.: Parròquia. 
Diumenge(27), 2/4 11m.: Acció de grà-
cies.  

 

Avui, 
DIA DEL SEMINARI 

Col·lecta extraordinària a les Misses 

140è ANIVERSARI del COL·LEGI LA SALLE 
de Cassà de la Selva 

Aquest diumenge, dia 21, el Col·legi La Salle 
celebra el 140è aniversari de la seva presèn-
cia a la nostra població. A la Missa de les 12 
del migdia, donem gràcies a Déu. 

CATEQUESI 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Aquesta setmana vinent acabem el segon tri-
mestre de catequesi. Cal dir que ha estat un 
trimestre una mica especial (com també ho va 
ser el primer), ja que algunes sessions no 
s’han pogut fer de manera presencial degut a 
les restriccions fruit de la pandèmia; amb tot, 
s’ha procurat no perdre el fil, sigui de manera 
telemàtica, o fent el treball a casa amb el su-
port dels pares (sobretot l’etapa d’Iniciació), 
que se’ls feu arribar unes pautes de treball.  

Haurà estat beneficiós per a tots que, adap-
tant-nos a la situació actual, s’hagi pogut anar 
fent el treball previst. 

 

 

 

 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA   

�Han mort i hem pregat per: Maria Mir Sais 
(dia10). Joan Mensió Llinàs (dia 13). 

 

 Connecta amb Jesús 

C
in

q
u

è
 d

iu
m

e
n

g
e

 


