
 

 
 

 
 

 
 

  
 

“Si algú  
vol ser  

el primer,  
ha de ser  
el darrer  

i el servidor  
de tots” 

 

 
 

   

           19 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) 
Dilluns 

d’1/4 de 7 a 3/4 de 8 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) 

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) 

 

Aquesta setmana  ☛  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(18), 8v.: Joan Maurici i família. 
Diumenge(19), 12mg.: Joaquim Casals i Pilar Alsina i fam.. 
Irene Carbó Xifre. 
Dissabte(25), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Gna. Laurentina Alon-
so.  Diumenge(26), 12mg.: Fam. Castañé Cufí i Narcís Vilar. 
Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(18), 2/4 7t.: Conxita Quintana. 
Diumenge(19), 2/4 11m.: Pere Llinàs. Joan Llinàs i 
Carme Grau. 
Dissabte(25), 2/4 7t.: Aniv. Anita, Jaume i Amèlia. 
Diumenge(26), 2/4 11m.: Susanna Pons Martínez. 
Josep Selis i Dolors Alsina. 

 

INSCRIURE el FILLA/A a CATEQUESI 

Aquesta setmana es fan les inscripcions de Ca-
tequesi a les dues parròquies. Alguns pa-
res/mares ja ho heu fet online. 
És una  ocasió per exercir de pares i mares 
amb autoritat (que no vol dir autoritaris) i no 
dimitir de les pròpies responsabilitats.  
És habitual sentir:  
– “Oh, el meu fill diu que no vol pas anar a cate-

quesi”.  
N’hi ha per dir: 
– “Escolti, als 7 o 8 anys el seu fill ja mana a 

casa?”. 
I encara més:  
– “El seu fill, ja sap què és la catequesi?”.  
Si pels pares la catequesi és important, ben 
segur que trobaran raons i recursos per 
motivar els fills.  
Ja sabem que la catequesi difícilment pot 
“competir” de cara als infants amb activitats 
com l’esport, l’anglès, la informàtica… Per això 
és imprescindible la intervenció dels pares a 
l’hora de distribuir i compensar els horaris 
extraescolars dels petits. 
I quan parlem de la catequesi no parlem 
només de “fer la primera comunió”, sinó d’una 
iniciació cristiana que ajudarà els infants, i 
també els pares, a viure unes actituds i uns 
valors que ens fan millors persones i oberts a 
una visió transcendent de l’existència. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies, Senyor, perquè la teva salvació  

no reclama grans sacrificis,  

sinó quelcom que està al nostre abast:  

   servir els altres. 

Si només els més importants tinguessin accés  

   al teu Regne,  

molts de nosaltres no hi podríem entrar. 

Però Tu no vols que ningú en quedi fora  

i ens has mostrat un camí assequible  

   per a tothom. 

Et demanem perdó per no estar amatents  

als problemes i els neguits dels altres. 

El nostre egoisme ens porta a preocupar-nos  

només per allò que ens afecta directament,  

mostrant indiferència davant del patiment  

   dels germans.  

Volem acollir els més febles  

   de la nostra societat,  

aquells que es troben desprotegits,  

els que estan sense llar o els estrangers,  

que desperten recels o sospites. 

Sabem que Tu et fas present en ells  

i que ens dones l’oportunitat de trobar-te  

quan tenim cura de les seves necessitats. 

Que el teu Esperit ens empenyi  

a deixar de banda els nostres interessos  

i comoditats per servir els teus fills estimats. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

 


