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“Jesús entrà, 
es posà  
al mig  

i els digué: 
Rebeu  

l’Esperit Sant” 

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

  Pregària de  

  PENTECOSTA  

 Pare nostre ple d'amor,  
 he sentit la vostra veu en el vent  

i sé que l'alè del vostre Esperit,  
 dona vida al món. Escolteu-me.  

 

Soc feble i fràgil,  
i tinc necessitat de la vostra força  
i de la vostra mirada que il·lumina.  
Ajudeu-me a estimar la bellesa.  
 

Que els meus ulls no es cansin d'admirar  
el roig encès de la posta de sol.  
Feu que les meves mans respectin sempre  
les coses que vos heu fet.  
 

Que les meves orelles estiguin sempre a punt  
per escoltar la vostra veu.  
Feu-me intel·ligent per comprendre  
els senyals que orienten el camí del nostre poble.  
 

Ajudeu-me a descobrir tot allò  
que heu amagat al cor de cada fulla,  
als seus nervis, a les seves cèl·lules.  
I l'interior de cada pedra, amb els seus cristalls.  
 

Demano el teu ajut,  
no pas per ser més important que l’altre,  
sinó per combatre el meu enemic més gran:  
el meu individualisme.  
 

Feu que estigui sempre a punt  
per fer les coses amb les mans netes  
i relacionar-me amb els altres  
mirant-los amb ulls transparents.  
 

Així, quan la meva vida s'apagui,  
 com s'apaguen els colors a la posta del sol,  
 el meu esperit, la meva ànima, i tot el que jo soc,  
 podrà trobar-vos, sense por, allà on sigueu. 

 

                                                                                                          https://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/cuidem/ 



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 
 

 
 

☛REPIC de CAMPANES: divendres, dia 10, a 
les 7 de la tarda. 

☛FESTA DE LA SANTÍSSI-
MA TRINITAT: dissabte i 
diumenge, dies 11 i 12.  
Misses com els diumenges i 
festius: dissabte, 8 vespre i 
diumenge, 12 migdia. 

☛FESTA DE LA SANTA 
ESPINA: dilluns, dia 13. 
Missa Solemne concele-
brada, a les 12 del migdia. 
Predicarà MN. PERE CAR-
RERAS, arxipreste de les parrò-

quies de La Selva, i rector de 

Llambilles, Quart, Montnegre, 

Castellar, Riudellots, Campllong 

i Franciac.  

☛FESTIVITAT DE CORPUS: diumenge, dia 19.  
Missa Solemne de Corpus, al carrer Cata-
lunya, a les 7 de la tarda.  
A la parròquia, les misses seran com els dies 
festius: dissabte, 8 vespre i diumenge, 12 mig-
dia. 

BONA FESTA MAJOR!! 

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
de Cassà de la Selva  

Si no hi ha cap contratemps, el divendres dia 10, 
al matí, hi hauran dues celebracions de la Missa 
pels residents, tot respectant els grups bombolla 
establerts en el centre.  
Dins el marc dels diferents actes de la Festa Ma-
jor de Cassà, s’ha pensat poder oferir aquesta 
possibilitat als residents que ho vulguin, després 
de més de dos anys de no poder-s’hi celebrar la 
missa, com es feia habitualment els divendres, 
degut a la pandèmia. 
Ben segur que aquesta decisió, per part de la 
direcció, serà molt ben acollida per diferents 
persones de la residència. 

CASAL D’ESTIU 
de Llagostera  

DIES: del 27 de juny al 26 d’a-
gost 

HORARI: matí de 9 a 1; tarda de 
4 a 8 

EDATS: de 3 a 16 anys (2018 - 
2006) 

INSCRIPCIONS: fins dimecres vi-
nent, dia 8 de juny 

INFORMACIÓ: casalestiu.cpll@gmail.com 

ORGANITZA: Casal Parroquial Llagosterenc 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (4), 8v.: Gna. Fuensanta Martínez. Pere, Mer-
cè i Teresa. 

Diumenge (5), 12mg.: Família Castañé Cufí i Narcís Vi-
là. Joan Cañigueral. Irene Carbó Xifre.  

Dimecres (8): Roberto Cubillo i família. 
Dissabte (11), 8v.: Parròquia. Diumenge (12), 12mg.: 
Francesc Armengol. Família Pascual. Família Canta-
losella Mercader. Joan Cañigueral. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 

Dissabte (4), 2/4 7t.: Mare de Déu dels 
Àngels. Família Navarro Garcia. 

Diumenge (5), 2/4 11m.: Mercè Tarrés. 
Família Ramos Marca. Joan Puig 
Viñolas i Enriqueta Tarré. 

Dissabte (11), 2/4 7t.: Joaquima Gis-
pert Lloveras. Diumenge (12), 2/4 11m.: 
Pere Collell Bosch. 

Moviment parroquial 
 ·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per: Esperanza Guerrero Márquez (dia 25). 

 ·CASSÀ DE LA SELVA �Ha mort i hem pregat per: Pilar Sureda Freixas (dia 31). Manuel Mesa Del-
gado (dia 1). 

FESTA MAJOR DE CASSÀ DE LA SELVA 


