
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

“Qui no és 

contra 

nosaltres, 

és amb 

nosaltres” 

 

 
 

   

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

 
  

 

UN NOU COMENÇAMENT 
La situació creada a causa de la pandèmia coronavirus continua estre-
mint la nostra vida i continua plantejant-nos no poques preguntes. Po-
ques famílies s'han lliurat de no tenir algun dels seus membres a casa o 
hospitalitzat, el llarg confinament viscut tancats en un pis, el dol, la so-
litud dels malalts en els hospitals, l'angoixa i el temor per no trobar un 
refugi segur davant d'un enemic invisible…  

Les certeses del progrés científic al que havíem confiat la nostra sort 
s'han esvaït. Els sistemes polítics o econòmics que semblaven garantir 
benestar i seguretat han trontollat greument. La cultura dels drets reals i 
presumptes ha cedit, sense badar boca, a canvi d'una pretesa seguretat. 
La relació amb els altres s'ha vist marcada pel temor i la sospita davant 
d'un possible contagi. Ens hem vist reclosos en espais «estrets» i pen-
sats més per dormir que per viure.  

No podem amagar-ho: les nostres seguretats han deixat al descobert to-
ta la seva fragilitat. La por a la mort i al mal ens ha posat davant d'in-
terrogants que ja no estàvem acostumats a afrontar! En semblant situa-
ció, els creients hem d'ajudar a llegir i a viure amb maduresa el que es-
tà passant, hem de donar motius seriosos per esperar, hem d'obrir nous 
i diversos horitzons tot evitant discursos empalagosos i insuportables, 
discursos «d'ofici». Redescobrir el fonament de l'esperança, d'una vida 
que va més enllà de la mort, la fe en la resurrecció: arguments que ha-
víem descurat i que no haurien ja de crear-nos problemes.  

L’experiència de tant de temps passat junts, i «estretament» junts, ens 
confirma que la família és l'únic lloc on cada un es pot sentir acollit i 
estimat pel que és. Els sofriments que ens han afligit, i que encara con-
tinuen fent-ho, són una imprevista però real escola d'humanitat. Així, 
res no tornarà a ser com abans. 

Setembre és temps de tornar a començar, de nous projectes… Al da-
vant nostre, el desafiament de prendre consciència de les nostres fragi-
litats, la responsabilitat de no malmetre els ensenyaments d'aquesta 
tràgica experiència i mirar el futur amb ulls nous, projectar la nostra 
convivència social promovent canvis radicals i eficaços. El futur és en 
gran part en les nostres mans, depèn també de nosaltres… 

Si aquest «mal comú» ens ha fet redescobrir el «bé comú», si la huma-
nitat ha crescut en la consciència que «tot ens concerneix a tots», ales-
hores el nou començament no sols és possible i desitjable, sinó un 
compromís per traçar nous horitzons. 

LINO EMILIO DÍEZ VALLADARE 



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(25), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Gna. Laurentina Alonso.   
Diumenge(26), 12mg.: Enric Masferrer Tolosa. Fam. Castañé Cufí i 
Narcís Vilar. Irene Carbó Xifre. 
Dijous(30): Lluís i família. 
Dissabte(2), 8v.: Àngel Bernatallada Roquer. Genís Bernatallada 
Serra. Mn. Pere Casals.   
Diumenge(3), 12mg.: Zacarias Egea López. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte(25), 2/4 7t.: Aniv. Anita, Jaume i 
Amèlia. Fam. Esteba Paradeda. 
Diumenge(26), 2/4 11m.: Susanna Pons Mar-
tínez. Josep Selis i Dolors Alsina. 
Dissabte(2), 2/4 7t.: Fam. Figueras Xargay. 
Diumenge(3), 2/4 11m.: Fam. Ramos Marca. 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
de Llagostera i Cassà de la Selva 

Reunions de pares de Llagostera: 

→Segon d’Iniciació: dilluns, dia 27, a les 8 del 
vespre, a l’església. 

→Primer d’Iniciació: dimarts, dia 28, a les 8 
del vespre, a l’església. 

Reunions de pares de Cassà de la Selva: 

→Segon d’Iniciació: dimecres, dia 29, a les 8 
del vespre, a l’església. 

→Primer d’Iniciació: dijous, dia 30, a les 8 del 
vespre, a l’església. 

VIDA CREIXENT 

de Cassà de la Selva 

Després d’un any llarg sense reunir-nos degut 
a la pandèmia, tornem a reprendre les reuni-
ons mensuals, amb l’esperança que les restric-
cions del Covid no ens impedeixin poder-nos 
trobar. 

→ Farem la reunió de començament de 
curs dimecres vinent, dia 29, a les 4 de 
la tarda, a l’església. 

Es presentarà i es donarà el temari per a 
poder-lo treballar i reflexionar durant 
aquest nou curs. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, gràcies per fer-te present  
en les nostres vides. 

No volem viure aquest do com un privilegi  
reservat a uns pocs escollits,  
sinó com un regal que vols compartir  
amb la humanitat sencera. 
Et demanem perdó  
perquè de vegades mirem amb sospita  
els qui no formen part de la nostra comunitat, 
ens creiem amb dret a jutjar  
els qui parlen i actuen en el teu nom  
sense pertànyer al nostre grup. 

No volem ser motiu d’escàndol  
ni allunyar els qui creuen en Tu  
simplement perquè no s’ajusten  
als nostres costums. 

Reconeixem que estàs ben a prop  
dels nostres germans de les altres confessions  
   cristianes,  
dels creients de les altres religions,  
dels qui et busquen amb cor sincer  
i de tots els teus fills que et necessiten. 
Perquè qui no està contra Tu, està amb Tu. 

JOSEP OTÓN CATALÁN 

 

 Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA  �Ha mort i hem pregat per: Maria Puig Rodó (dia 18). 

·CASSÀ DE LA SELVA  �Ha rebut el baptisme, dia 18: IVET Montaño Rocha, filla de Rubén i Vilma. 


