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“Mentre prega-
va, una veu di-
gué des del cel: 
Ets el meu Fill,  
el meu estimat;  

en tu m’he  
complagut” 

BATEJAR-SE EN L’ESGLÉSIA DE JESÚS 
V Í C T O R  M A N U E L  A R B E L O A  

Com qui es capbussa al riu en una tarda calorosa d'estiu 

o va mar endins, cavalcant per damunt les ones 

i s’oblida del cansament, de les pors i de les presses, 
i es deixa portar pel corrent tebi i acaronar-se pel sol, 
així es batejar-se en l'Església de Jesús: 
llançar-se a l'aigua, sense dubtes, 
quan el nostre esguard ha trobat els ulls del Mestre. 
 

És com arribar, per fi, després de la cursa,  
cansats de mirar, d'escoltar, de preguntar,  
buscant per tot arreu la veritat i la justícia,  
la llum de tots i l'aire sempre net, el pa, tendre, de gust bo, 
la bellesa que no es trenca ni es deforma amb el pas dels anys, 
i la força, sempre viva, el bon humor i les ganes de viure. 
 

Anar buscant, d'ací i d'allà, allò que és bo i veritable,  
i veure que Jesús passa pel camí, seguir-lo i dir: 
"Mireu: Aquell que jo buscava des de sempre!" 
 

Amics, a tot això se'n diu batejar-se en el nom de Jesucrist,  
com ho feien els cristians dels primers temps: capbussar-se en Jesús. 
 

Jo voldria que l'aigua fos més clara, el viure, més tranquil que fins ara;  
que cada persona recordés l'estampa de Jesús batejat al Jordà,  
com un mirall de llum i d'esperança; 
que tothom es conegués per la claredat de la mirada,  
el riure dels llavis i el perfum de l'ànima; 
i no pas per la posició social, ni pel tenir, ni pel lluir davant dels altres.  
 

Voldria que aquests infants, de somriure innocent i de mirada neta,  
aixequessin el front més alt que tots nosaltres: 
que tinguin menys por al misteri de la vida i la mort;  
que siguin nobles, justos i inconformistes;  
que siguin solidaris amb tots aquells que, per un motiu o altre,  
ho passen malament; 
que creguin sincerament que el món pot ser més just,  
més lliure, més igualitari, sense guerres, fam, explotacions o malalties,  
on les nacions, i els homes i dones, de qualsevol condició,  
puguin viure dignament. 
 

Batejar-se, sabeu, és decidir-se per Jesús sense cap por;  
és decidir-se per la Vida Plena que Ell ens anuncia: 
per les roses a desdir, pel cim més alt que el muntanyenc anhela,  
pels moments plens d'il·lusió i intensament feliços. 

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



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(8), 12mg.: Parròquia. 
Diumenge(9), 12mg.: Àngel Sais. Francesc Armengol. 
Irene Carbó Xifre.  
Dissabte(15), 12mg.: Parròquia. 
Diumenge(16), 12mg.: Dolors, Martí, Maria i fam.. Irene 
Carbó Xifre. 

Dissabte(8), 2/4 7t.: Josep Molero Miraut. 

Diumenge(9), 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. 

Dissabte(15), 2/4 7t.: Ànimes. 

Diumenge(16), 2/4 11m.: Parròquia. 

  

NOU TRIMESTRE DE CATEQUESI 
a Llagostera i Cassà de la Selva  

Hem acabat les festes de Nadal i tornem a 
reprendre la Catequesi, tot esperant que sigui 
un trimestre el més normal possible. 
Aquesta setmana vinent ens anirem retrobant  
de nou amb els diferents cursos de catequesi. 
I, pel que fa als/les catequistes de l’Etapa 
d’Iniciació de les dues parròquies, aquests 
són els dies de reunió per preparar diferents 
sessions de catequesi: 

 Catequistes de Primer d’Iniciació: 
→ Reunió, dimarts vinent, dia 11, a les 8 del 

vespre, a la rectoria de Cassà. 

 Catequistes de Segon d’Iniciació: 
→ Reunió dimecres vinent, dia 12, a les 8 del 

vespre, a la rectoria de Cassà. 

VIDA CREIXENT 
de Cassà de la Selva  

Dimecres vinent, dia 12, hi haurà reunió del 
grup de Vida Creixent, a les 4 de la tarda, a la 
rectoria. 

Tema 3: “L’Amor necessita comunicar-se”. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Cada moment viscut en la teva presència, 
Senyor, es vesteix d’una llum nova  
i esdevé un moment de gràcia,  
una espurna d’eternitat. 

Gràcies, perquè et sabem proper  
a les nostres vides,  
i ens infons l’ànim necessari per caminar  
amb una confiança i força renovada  
i poder començar així la jornada  
amb una altra mirada,  
amb unes mans més obertes  
i disponibles al servei,  
i amb la joia i serenitat que assossega el cor  
del qui sap que no resta sol. 

Que la teva veu ressoni avui  
també en el nostre cor,  
perquè segueixi sent la força  
per aprendre a vèncer les pors,  
trencar petits esclavatges de la rutina,  
sortir de les nostres foscors  
i convertir-nos en caminants. 

Que sapiguem despertar  
els desitjos més profunds  
en els cors dels altres,  
especialment en els infants,  
per ajudar-los a créixer. 

Que no perdem la fe en la vida, Senyor. 
Ens posem en camí. 

MERCÈ CASAMOR i FIGUERAS 
 

Moviment parroquial 
·CASSÀ DE LA SELVA   
�Ha mort i hem pregat per: Jordi Esparraguera 

Gasau (dia 2). 


