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“El qui és la 
Paraula es va 

fer home i 
plantà entre 
nosaltres la 
seva tenda” 

ANUNCI DE NADAL 
Aquest text ha estat elaborat pels nois i noies 
de catequesi de confirmació de Cassà de la 
Selva i Llagostera, tot reflexionant el sentit 
del Nadal. Es va llegir al començament de la 
Missa del Gall Familiar a les dues parròquies. 

Vivim uns temps de foscor  i, avui, volem il·lu-

minar el món, però no amb grans llums de 

colors, sinó amb pe�ts moments que compar-

�m amb totes les persones amb qui convivim. 

Jesús, que avui neix, ens ensenya que hem de 

donar claror els uns amb els altres.  
 

NOSALTRES SOM LLUM... 

✹ QUAN provoquem somriures a les persones que ens trobem i que 

estan tristes. 
 

✹ QUAN no excloem ningú, encara que no els coneixem, i els fem par-

�cipar en els nostres jocs, les nostres il·lusions, les nostres ac�vi-

tats i els oferim el que tenim i som. 
 

✹ QUAN cuidem la naturalesa i l’entorn que són la casa comuna de 

tots.  
 

✹ QUAN amb les nostres paraules i ges-

tos fem que les nostres famílies  

 i amics se sen�n es�mats i valorats.  
 

✹ QUAN  par�cipem en accions solidàries 

per ajudar les persones que ho neces-

siten. 
 

✹ QUAN enfor�m els nostres vincles amb 

els companys/es d’escola, d’equips 

d’esport o extraescolars i veïns del 

poble.  
 

Aprofitem cada moment d’aquestes festes 

per SER LLUM i així, donarem vida  

 i esperança al món.  

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

Infants i joves de la Missa del Gall van escriure 
darrera cada flama un desig per aquest Nadal.  

Ajuntant les flames es construí un cor,  
relacionant la Llum amb Estimar. 



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 

Divendres(31), 8v.: Susana Garay. Gna. Esther Rodríguez. 
Dissabte(1), CAP D’ANY, 12mg.: Gna. Eugenia Fernández. 
Diumenge(2), 12mg.: Francisco Porcel i fam.. Irene Carbó 
Xifre.  
Dimecres(5), 8v.: Ànimes. 
Dijous(6), FESTIVITAT DE REIS, 12mg.: Ermenegildo 
Grogues. 
Dissabte(8), 12mg.: Parròquia. 
Diumenge(9), 12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 

Divendres(31)), 2/4 7t.:  Parròquia. 
Dissabte(1), CAP D’ANY, 2/4 11m.: Manel 
Sánchez Sánchez. 
Diumenge(2), 2/4 11m.: Maria Puig Rodó. Fam. 
Ramos Marca. 
Dimecres(5)), 2/4 7t.: Ànimes. 
Dijous(6), FESTIVITAT DE REIS, 2/4 11m.: 
Joaquima Torrent. 
Dissabte(8), 2/4 7t.: Josep Molero Miraut. 
Diumenge(9), 2/4 11m.: Parròquia. 

  

FESTIVITAT DE REIS 
a Llagostera i Cassà de la Selva  

Dimecres, dia 5 
  →Llagostera: 2/4 7 de la tarda 

  →Cassà de la Selva: 8 del vespre 

Dijous, dia 6 
  →Llagostera: 2/4 d’11 del matí 
  →Cassà de la Selva: 12 del migdia 

CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS 
a Cassà de la Selva i Llagostera  

Recordem que, fins dimecres vinent, el dia de 
Reis, està oberta la CAMPANYA  DE NADAL DE 
CÀRITAS. 
Es poden fer els donatius a: la Caixeta de l’es-
glésia; al Despatx parroquial; i a la Col·lecta 
de les misses, dins un sobre i especificant que 
és per Càritas. 

ORACIÓ PER LA PAU 
Senyor, dona’ns la teva pau,  
ensenya’ns la teva pau,  
guia’ns cap a la pau. 

Obre els nostres ulls i els nostres cors,  
i dona’ns la valentia de dir: “Mai més la guerra!”. 

Infon-nos el valor de dur a terme gestos concrets  
per construir la pau. 

Dona’ns la força per esdevenir cada dia  
artesans de la pau;  
dona’ns la capacitat de mirar, amb benevolència, 
tots els nostres germans  
que trobem en el nostre camí. 

Fes-nos disponibles per escoltar el clam  
dels nostres ciutadans que ens demanen  
transformar les nostres armes  
en instruments de pau,  
les nostres pors en confiança  
i les nostres tensions en perdó. 

Que la flama de l’esperança es mantingui encesa  
per emprendre opcions de diàleg i reconciliació,  
per tal que finalment triomfi la pau. 

I que desapareguin del nostre cor aquestes paraules: 
divisió, odi, guerra. 

Senyor, desarma la llengua i les mans,  
renova els cors i els pensaments,  
perquè la paraula que ens porta a la trobada  
sigui sempre “germà”,  
i l’estil de la nostra vida es converteixi en Pau. 
Amén. 

Papa FRANCESC (8 de juny de 2014) 
 

“Si ets neutral en qüestions 
d’injustícia, has escollit el 

costat opressor” 
DESMOND TUTU (+26/12/2021) 

Moviment parroquial 
·CASSÀ DE LA SELVA   
�Han mort i hem pregat per: Joan Martín Reig 

(dia 22). Maria Artau Ferrer (dia 27). 


