
 

 
 

 
 

 
 

  
 
   

“No tingueu 
por. Bus-

queu Jesús 
de Natzaret, 
el crucificat. 

Ha  
Ressuscitat !!” 

 

 
 

   

           4 d’Abril de 2021                                           

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

  

 

 

B E N A U R A N C E S  

DEL DIUMENGE DE PASQUA 

- Feliços els qui pregunten on, quan, a on: al final tro-
baran la resposta que anhelen. 

- Feliços els qui 
bus-cant on és 
Déu, troben una 
dona maltractada, 
un malalt, un 
marginat… 

- Feliços els qui es 
llancen a procla-
mar que han vist 
una llum, una es-
perança, algú que 
ha ressuscitat a 
una vida nova. 

- Feliços els qui cor-
ren cap als sepul-
cres del món, els qui troben els vels d’amortallar cai-
guts, els qui dubten però segueixen confiant.  

- Feliços els qui entenen les reivindicacions de les do-
nes, els qui saben que han de canviar els esquemes 
mentals patriarcals i masclistes. 

- Feliços els qui creuen a Maria, a Pere, a Joan: cada 
un d’ells i elles desvetllen i ens obren a una existència 
renovada. 

- Feliços els qui senten el diumenge de Pasqua com un 
dia feliç, únic, especial, inicial, per a compartir amb la 
comunitat, per acostar-se als altres. 

- Feliços els qui se sorprenen, els qui descobreixen que 
amb la resurrecció de Jesús ha arribat el dia, el seu 
dia únic i definitiu. 

MIGUEL ANGEL MESA 
 

MOLT BONA PASQUA A TOTHOM !!



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(3), VETLLA PASQUAL, 8v.: Aniv. Mn. Ramon Oller. 
Jaume i Carme. Diumenge(4), PASQUA,12mg.: Francesc 
Porsell. Irene Carbó Xifre. 
Dijous(8): Enric Masferrer.  
Dissabte(10), 8v.: Dolors Sala Salart. Lluís o Lola.  
Diumenge(11), 12mg.: Lliberata Bertran Pujol. Francesc Ar-
mengol. Josep M. Pascual Pujol. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(3), VETLLA PASQUAL, 2/4 7t.: Intenció 
particular. 
Diumenge(4), PASQUA 2/4 11m.: Lluís Miquel. 
Fam. Ramos Marca.   
Dissabte(10), 7t.: Josep M. Coris Martinell. Assump-
ció i Josep M. Soler Barceló. Benet Ribas Vila. 
Diumenge(11), 2/4 11m.: Pere Collell Bosch.  

 
 

PARES PRIMERA COMUNIÓ 
de Llagostera 

Dimecres vinent, dia 7, hi haurà una reunió de 
pares de la Primera Comunió, a les 8 del ves-
pre. Es parlarà, sobretot, d’aspectes concrets 
de la preparació i celebració dels seus fills, 
que serà el diumenge, dia 9 de maig, a les 12 
del migdia.  
La reunió es farà a l’església. 

CELEBRACIONS PREVISTES 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

→ 17 d’abril, 7 tarda: CONFIRMACIÓ con-
junta de les dues parròquies, a Llagostera.  

→ 1 i 2 de maig, 12 migdia: PRIMERA CO-
MUNIÓ a Cassà de la Selva. 

☛El dia 2, a la Comunió de les 12 migdia, 

només hi podran assistir les famílies dels 

infants. Hi haurà una Missa a les 10 matí 

pels feligresos de la parròquia. 

→ 9 de maig, 12 migdia: PRIMERA COMU-
NIÓ a Llagostera. 

→ 15 de maig, 7 tarda: PROFESSIÓ DE FE 
conjunta de les dues parròquies, a Llagos-
tera. 

 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Qui ens ho havia de dir:  

el que tenies preparat  

supera totes les nostres expectatives! 

Voldríem un salvador  

per als nostres petits problemes,  

un metge que ens guareixi de les malalties,  

un benefactor que ens doni menjar,  

un profeta que ens animi a seguir endavant,  

un savi que ens tregui dels nostres embolics,  

un amic que no ens deixi mai sols. 

Però Tu, Senyor,  

ens has donat molt més que tot això. 

Ens has obert les portes del cor,  

perquè ens endinsem en la intimitat  

de la teva vida amb el Pare. 

No ens podem imaginar la magnitud  

de la vocació a la qual ens has cridat. 

Ens quedem en els detalls  

sense veure l’amplitud del teu pla de salvació. 

Que n’ets de gran, Senyor! 

Quin amor tan immens ens tens! 

Gràcies per donar la vida per nosaltres  

i obrir-nos les portes d’una vida nova  

molt més gran que qualsevol dels nostres somnis. 

Crist ha ressuscitat! Al·leluia! 

Aquesta és la nostra fe i la nostra esperança. 

Josep Otón Catalán 

 Moviment parroquial 
·CASSÀ DE LA SELVA  �Ha mort i hem pregat per: 

Enric Masferrer Tolosa (dia 25). 


