
 

 
 

 
 

 
 

  
 
   

“Pau a vosal-
tres. Com el 
Pare m’ha  

enviat a mi, 
també jo  

us envio a 
vosaltres” 

 

 
 

   

           11 d’Abril de 2021                                           

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

  
 

 

P R E G Ó  P A S Q U A L  
La Pasqua ha arribat! Sí. 

Però enguany, encara, amb uns matisos significatius i estranys,  
   com a conseqüència de la pandèmia. 

La Pasqua ha arribat, tirant per terra les màscares que embolca- 
   llen el nostre individualisme. 

La Pasqua ha arribat, dient-nos que ja n’hi ha prou de la prepo- 
   tència d’uns sobre els altres. 

La Pasqua ha arribat, deixant al descobert la por, l’angoixa i la  
   nostra fragilitat. 

La Pasqua ha arribat, tot i les víctimes que la pandèmia va dei- 
   xant pel camí. 

La Pasqua ha arribat, malgrat les limitacions que ens ha portat  
   el COVID i el toc de queda a les deu de la nit. 

La Pasqua ha arribat, de la mà dels professionals sanitaris do- 
   nant-ho tot i arriscant la vida per salvar altres vides. 

La Pasqua ha arribat, amb un entrellat de voluntaris i voluntàries 
   que van aportant el seu gra de sorra. 

La Pasqua ha arribat, dient-nos que la Vida ha vençut la Mort,  
   que la foscor deixa pas a la Llum. 

Crist ha ressuscitat! 

Assumim amb dolor i rebel·lia, la desolació i la mort de tantes  
   persones. 

Assumim les restriccions, mirant d’anar teixint unes relacions  
   més intenses i més profundes, tot amorosint asprors i picaba- 
   ralles. 

Assumim i ens diem que, en Crist, la vida adolorida es conver- 
   teix en goig pasqual. 

Tanquem els ulls i contemplem, de manera agraïda, avui més  
   que mai, la vida com un gran regal. 

Ara entenem un xic més l’esclat de Vida Nova que ens porta la  
   Pasqua. 

El Crist, Jesús, ha ressuscitat! 

Visquem l’agraïment del seu amor: 

   ENS HA FET, A TOTS, PASQUA!!



 

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(10), 8v.: Dolors Sala Salart. Lluís o Lola. 
Diumenge(11), 12mg.: Lliberata Bertran Pujol. Francesc Ar-
mengol. Josep M. Pascual Pujol. Irene Carbó Xifre. 
Divendres(16): Milagros Cuesta. 
Dissabte(17), 8v.: Roser Gruart Torras. Josep, Mª Lluïsa i Sal-
vador. 
Diumenge(18), 12mg.: Fam. Farrés. Fam. Planas Esteva. Jo-
an Cañigueral Isern. Irene Carbó Xifre. 

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. Josep 
Costa i Maria Ros. 
Dissabte(17), 7t.: Parròquia. 
Diumenge(18), 2/4 11m.: Aniv. Manel Sánchez 
Sánchez. Fam. Grabulosa Solà. Josep Costa i Ma-
ria Ros. 

 
 

CONFIRMACIÓ 
Llagostera i Cassà de la Selva 

→Pares i padrins: dimarts vinent, dia 13, a les 
8 del vespre, reunió de pares i padrins dels 
nois i noies que dissabte vinent es confirma-
ran. La reunió es farà a la sala de reunions 
de Cassà de la Selva.  

→Preparació de la celebració: dissabte vinent, 
dia 17, a les 12 del migdia, ens trobarem 
amb els nois i noies que es confirmaran per 
preparar la celebració. 

→Celebració de la Confirmació: serà dissabte 
vinent, a les 7 de la tarda, a Llagostera. 
Quatre nois i noies de Cassà i Llagostera 
seran confirmats pel nostre bisbe Francesc. 

PARES PRIMERA COMUNIÓ 
de Cassà de la Selva 

Dimecres vinent, dia 14, hi haurà una reunió 
de pares de la Primera Comunió, a les 8 del 
vespre. Es parlarà, sobretot, d’aspectes con-
crets de la preparació i celebració dels seus 
fills, que serà el dissabte i diumenge, dies 1 i 
2 de maig, a les 12 del migdia.  
La reunió es farà a l’església. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor Jesús, et donem gràcies per haver-nos 
constituït en Església, en comunitat de creients 
que dona testimoni de la teva resurrecció. 

Quan mirem les persones que la integren,  
la podem veure tacada per defectes i infidelitats. 

Però això, lluny de fer-nos perdre la fe,  
ens fa mirar-te a Tu, el qui ha vençut el pecat,  
i si has decidit manifestar-te  
enmig d’un poble indigne,  
no som ningú per qüestionar-ho. 

És més, això ens infon esperança,  
perquè cadascú de nosaltres  
tampoc estem a l’altura. 

No ens ho mereixem. 

En canvi, Tu vens a visitar-nos,  
a fer-nos costat en els moments d’incertesa. 

I quan ens deixem portar per aquesta experiència, 
és possible viure amb un sol cor i una sola ànima, 
ser generosos amb els qui ho necessiten,  
compartir el que tenim, viure pendents dels altres. 

Aleshores el món viurà aquesta unitat,  
que neix de l’esforç humà, i creurà. 

Josep Otón Catalán 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA  �Ha rebut el baptisme, dia 4: JOANA Climent Mayol, filla de Jordi i Rosa. 

·CASSÀ DELA SELVA  �Ha mort i hem pregat per: Tiburcio Martín-Cleto Seguido (dia 5). 


