
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

“Si algú vol 
venir amb mi, 
que es negui 

ell mateix, 
que prengui 
la seva creu i 
m’acompanyi” 

 

 
 

   

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

 
  

 

NOU CURS DE CATEQUESI 

La catequesi es fa cada quinze dies 
– etapes, cursos, edats i horari – 

ETAPES CURS EDAT CASSÀ LLAGOSTERA

INICIACIÓ 

Primer 
7 anys  

(2n Primària) 

Divendres  

d’1/4 de 6 a 3/4 de 7 tarda 
(17:15 a 18:45) 

Dimecres 

de 5 a 2/4 de 7 tarda 
(17:00 a 18:30) 

Segon 
8 anys  

(3r Primària) 

Dilluns 

d’1/4 de 6 a 3/4 de 7 tarda 
(17:15 a 18:45) 

Dimecres 

de 5 a 2/4 de 7 tarda 
(17:00 a 18:30) 

SEGUIMENT Primer  

i Segon 

9/10 anys 

( 4t i 5è  
Primària) 

Dilluns  

d’1/4 de 6 a 3/4 de 7 tarda 
(17:15 a 18:45) 

Divendres 

de 2/4 de 6 a 7 tarda 
(17:30 a 19:00) 

PROFESSIÓ  
de FE 

Primer 
11 anys  

(6è Primària) 

Concretar dia 

d’1/4 de 6 a 3/4 de 7 tarda 
(17:15 a 18:45) 

Divendres  

de 2/4 de 6 a 7 

tarda 
(17:30 a 19:00) Segon 

12 anys  

(1r ESO) 

Divendres 

d’1/4 de 6 a 3/4 de 7 tarda 
(17:15 a 18:45) 

CONFIRMACIÓ 
Primer  

i Segon 

13/14 anys 

(2n i 3r ESO) 

Concretar dia 

d’1/4 de 6 a 3/4 de 7 tarda 
(17:15 a 18:45) 

Divendres 

de 2/4 de 6 a 7 tarda 
(17:30 a 19:00) 

 

INSCRIPCIONS 
Inscripció presencial 

     CASSÀ DE 
     LA SELVA 

→ 20, 21 i 22 de Setembre, de 5 a 7 tarda 

→ També el dimecres, dia 22, d’11 a 1 del migdia 
→ A la Rectoria (c/ Rvd. Joaquim Bosch, 2) 

LLAGOSTERA 
→ 23 i 24 d’Octubre, de 5 a 7 de la tarda 
→ També el dijous, dia 23, d’11 a 2/4 d’1 del migdia 
→ A la Rectoria (c/ Processó, 3) 

Inscripció online → Pàgina web: www.pcassallagostera.es 
                              →  Apartat: parròquies / catequesi 
                              →  Omplir el formulari i enviar 

☛ Quota d’inscripció: 30 Euros 



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: 2/4 de 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(11), 8v.: Maria Piedad López.  
Diumenge(12), 12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 
Dimarts(14): Laura Reixach. 
Dijous(16): Irene Teixidó Campeny i fam.. 
Dissabte(18), 8v.: Joan Maurici i família.  
Diumenge(19), 12mg.: Joaquim Casals i Pilar Alsina i fam.. 
Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(11), 7t.: Narcís Llagostera i família. 

Diumenge(12), 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. Pere 
Llinàs. 

Dissabte(18), 7t.: Conxita Quintana. 

Diumenge(19), 2/4 11m.: Pere Llinàs. 

 

SUPRIMIT EL LÍMIT A ACTES RELIGIOSOS 
La millora de la situació epidemiològica ha por-
tat al Govern de la Generalitat a aixecar les 
mesures antiCovid que afecten drets fona-
mentals.  

També s’elimina la limitació d’aforaments 
en centres de culte, que era del 70%. 

Davant d’aquest anunci que ha entrat en vigor 
a partir d’aquest divendres, l’accés als actes 
religiosos a l’església tornarà a ser com 
abans del covid. 

Per aquest motiu, es podran tornar a fer 
enterraments a l’església, quan la família 
ho demani, tal com es venia fent abans de la 
pandèmia. 

Amb tot, no podem oblidar que el gruix de les 
mesures es mantindran, ja que el virus se-
gueix essent present enmig nostre i, com bé 
sabem, passa factura en moltes persones.  

Cal ser prudents a l’hora de relacionar-nos 
amb els altres, tot complint les normes que 
segueixen vigents. 

Tots hem de ser responsables del nostre actu-
ar diari, ja que no hem de pensar només en la 
nostra salut, sinó també en la dels altres. 
 
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, com els teus deixebles,  

confessem que ets el Messies, el Fill del Déu viu. 

Però també ens costa entendre que hagis de patir 

la condemna d’aquest món. 

La nostra mentalitat triomfalista no accepta  

una feblesa que no defuig el sofriment. 

Que el teu esperit ens faci humils  

per no caure en la temptació de pensar que,  

si les coses no són com esperàvem,  

és perquè t’has equivocat en els teus designis. 

Gràcies per ensenyar-nos a afrontar  

les contrarietats de l’existència  

confiant que Déu ens acompanya  

i ens defensa dels enemics. 

Tu ens has obert el teu cor i ens has parlat clar 

per tal que, quan vinguin les dificultats,  

no ens enfonsem i confiem en un Déu  

que ens vol rescatar. 

Ens ofereixes una nova vida que implica  

renunciar als nostres interessos  

i obrir-nos a la teva salvació. 

Et donem gràcies per totes les persones  

que cada dia acullen la teva Paraula  

i perden la seva vida per l’Evangeli. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA  �Han rebut el baptisme, dia 5: BERTA Galán Sagué, filla de Dani i Marta.  

JACK ANTOINE Lloveras Varo, fill de Santiago i Brigitte.  

ALBA Rigau Cano, filla de Jordi i Jenifer. 


