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

 
  

 

 

BENAURANCES PER A LA SETMANA SANTA 

DIJOUS SANT 

- Feliços els qui l’amor és el tresor més gran, que dona el sentit definitiu a 

la seva vida. 

- Feliços els que posen l’amor en pràctica, servint els altres, sempre, sense 

condicions. 

- Feliços els qui gaudeixen fent feliços els altres. 

- Feliços els qui descobreixen que el més important no és presidir, ni gui-

ar, sinó acompanyar, comprometre’s, descobrir la bona notícia al costat 

dels humiliats de la història. 

- Feliços pels qui és tan important el pa de cada dia, com el pa eucarístic, 

perquè els més humils tinguin vida abundant. 

- Feliços els qui descobreixen la seva vertadera vocació en el camí de la 

seva existència al costat dels altres. 

DIVENDRES SANT 

- Feliços els qui veuen en Jesús crucificat un exemple, una passió, un 

compromís, un desafiament. 

- Feliços els qui en la creu descobreixen un camí, una recerca, una trobada. 

- Feliços els qui saben que el sacrifici personal és el camí inevitable cap a 

la plenitud de la seva existència. 

- Feliços els qui han quedat il· luminats per la vida de Jesús i han decidit 

seguir-lo, costi el que costi. 

- Feliços els qui ajuden els que cauen i els ajuden a aixecar-se. 

- Feliços els qui acaronen i eixuguen la suor i el dolor dels altres en el 

camí de la seva vida. 

- Feliços els qui els queden marcades en el seu cor les llagues, els rostres, 

les paraules dels crucificats. 

- Feliços els qui denuncien les creus dels altres, els ajuden a carregar-les 

quan són inevitables i els ajuden a alliberar-se de la inhumanitat que 

comporten. 

DISSABTE SANT  

- Feliços els qui no aspiren a veure, ni a creure, sinó que acompanyen 

humilment i amb molt d’amor.  

- Feliços els que porten espècies aromàtiques, venes i esperances als qui 

esperen en les seves tombes diàries una nova vida. 

- Feliços els qui se sorprenen davant la llum, d’un moment feliç, davant 

un cel blau. 

- Feliços els qui no reconeixen al Crucificat, doncs se’ls mostrarà diferent, 

alegre i Ressuscitat. 

- Feliços els qui allunyen les tenebres, els qui s’afanyen perquè arribi 

l’aurora, els qui surten de nit i arriben a la maduresa del dia.



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(27), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Andreu Roca Clavaguera. 
Josep i família.  
Diumenge(28), RAMS, 12mg.: Francisco Bota Planas. Fam. Cas-
tañé Cufí i Narcís Vilar. Irene Carbó Xifre. 
DIJOUS SANT(1): Nelly López. 
Dissabte(3),VETLLA PASQUAL, 8v.: Aniv. Mn. Ramon Oller. 
Jaume i Carme. Diumenge(4), PASQUA,12mg.: Francesc Por-
sell. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(27), 7t.: Parròquia. 
Diumenge(28), RAMS, 2/4 11m.: Acció de grà-
cies.  
DIJOUS SANT(1), 7t.: Parròquia. 
Dissabte(3), VETLLA PASQUAL, 2/4 7t.: Inten-
ció particular. 
Diumenge(4),PASQUA 2/4 11m.: Lluís Miquel. 
Fam. Ramos Marca.  

 

RESULTAT de la COL·LECTA DIA del SEMINARI 
Parròquia Cassà de la Selva: 996 Euros    Parròquia Llagostera: 470 Euros 

 

CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA 

 Cassà de la Selva Llagostera 
celebracions dia hora dia hora 

MISSA de 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 

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

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

➋ 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. 

➌ Horari d’obertura de l’església el Dijous i Divendres Sant: 

      → LLAGOSTERA: Dijous, fins 9 vespre; Divendres, de 10 a 1 migdia i a partir de les 4 tarda. 
       → CASSÀ DE LA SELVA: Dijous, fins a 2/4 10 vespre; Divendres, de 9 a 1 migdia i a partir de les 3 tarda. 

➍ A la Vetlla Pasqual no hi haurà la Benedicció del foc i processó a l’exterior de l’església. 
 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA  �Ha mort i hem pregat per: Adela de la Casa Giner (dia 23). 


