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“Jesús prengué 
els pans i els 

peixos, els beneí, 
els partí  

i els donava als 
deixebles perquè  

els servissin  
a la gent” 

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

LA MULTIPLICACIÓ DELS CARAMELS 
 

Una vegada, en una trobada de Catequesi amb pares i mainada, es va 
fer una gran festa. Entre les moltes activitats, n’hi va haver una que em 
va cridar l'atenció. Tots els nens i nenes, catequistes i pares van cele-
brar l'Eucaristia. Després d'escoltar aquell relat que parla de la multipli-
cació dels pans i dels peixos es va presentar Jesús acompanyat de dos 
amics seus, la Mireia i en David, que anaven comentant coses molt in-
teressants, sobre la catequesi, i especialment aquelles que a Jesús li 
agrada explicar. 

En David, de tant bé que s’ho passava escoltant, en veure tots els seus 
companys els va dir: 

– Ep, nois i noies! Qui vol venir i aprendre les coses que explica Jesús? 
Són molt interessants! 

Només uns quants van seguir-lo. 

Quan ja feia una estona que xerraven, la Mireia va dir en veu baixa a 
Jesús: 

– Jesús, ja fa estona que som aquí. Els podríem donar alguna cosa per 
a berenar. 

Jesús va contestar: 

– Doneu-los vosaltres mateixos.  

En David, que ho sent, salta dient: 

– Sí; ara! ¿On vols que comprem tantes coses? Són molts, eh! Què et 
penses? 

Jesús, somrient, els diu: 

– Va, vinga, feu-los seure. 

Acompanyat per la Mireia i en Da-
vid, Jesús va començar a remenar 
les butxaques d'aquells que el se-
guien i ho repartia tot als altres. 

Van sortir caramels per a tots, i 
encara en van sobrar. Al final de 
la festa van recollir-ne una bossa 
ben plena de papers de tots co-
lors. 

D’aquesta manera, Jesús els va 
fer adonar que cal saber descobrir 
els valors que tenim i a vegades 
no ho sabem, o pitjor, no estem 
disposats a donar-los i compartir-los, com: Solidaritat, Alegria, Amis-
tat… 

Jesús es va quedar a la festa i els va convidar tots a la seva taula. 
Aquells nens i nenes, estaven tan contents, que no paraven de cantar. 



Serveis, notícies, agenda de la setmana… 
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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 
 

AVUI, COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA  
DE CÀRITAS 

a Llagostera i Cassà de la Selva  
La Festivitat de Corpus, 
que celebrem aquest cap 
de setmana, ens fa dirigir 
la mirada cap als més ne-
cessitats de casa nostra.  

El lema d’enguany és: “Som el que donem”. 
La Col·lecta de les Misses és extraordi-
nària i va destinada a Càritas. 

MISSA SOLEMNE DE CORPUS 
a Cassà de la Selva  

Aquest diumenge, dia 19, tornem a recuperar 
la tradició de celebrar la Missa Solemne de 
Corpus i Processó del Santíssim. 
Enguany la celebrem al carrer Catalu-
nya, a les 7 de la tarda. Ens acompanyaran, 
com cada any, els Gegants de Cassà. 

CASAL D’ESTIU 
de Llagostera  

DIES: del 27 de juny al 26 d’agost 
HORARI: matí de 9 a 1; tarda de 4 a 8 
EDATS: de 3 a 16 anys (2018 - 2006) 

INFORMACIÓ: casalestiu.cpll@gmail.com 

ORGANITZA: Casal Parroquial Llagosterenc 

VIDA CREIXENT 
de Cassà de la Selva  

Dimecres vinent, dia 22, el Grup de Vida Crei-
xent farà la Trobada de cloenda del curs.  
Ens trobarem a les 5 de la tarda, a la rectoria. 
 
 

SOM EL QUE 

DONEM 

Pregària  

de la diada  

de Càritas 

 
Senyor, volem viure amb intensitat la teva  

donació total. 

“Som el que donem”. Per això, seguint el teu 

exemple, també nosaltres ens volem donar als 

altres, sense esperar res a canvi. 

Tot alliberant-nos de les pors que ens paralitzen 

i esclavitzen, ens comprometem a posar-nos  

al servei dels més necessitats. 

Volem donar el que tenim i som a aquells que 

els falta el més necessari per a viure dignament. 

Senyor, fes-nos despresos. 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (18), 8v.: Fabián Andrés Cortés. Ànimes.  
Diumenge (19), 12mg.: Encarnació, Manel i família. Fam. Xi-
fre Mercader i Suñer Castelló. Irene Carbó Xifre.  

  7 tarda (al carrer Catalunya): Veïns carrer Catalunya. 
Dimarts (21): M. Lluïsa Dausà Figueras. 
Dissabte (25), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Joan Roca Vilert. Ire-
ne Horta Bosch. Joan Masgrau Comas. Conxita Bernatalla-
da Turon. Mn. Pere Casals Alberni. 

Diumenge (26), 12mg.: Lola Figueras. Acció de gràcies. Joan 
Cañigueral. Irene Carbó Xifre.  

LLAGOSTERA 
Dissabte (18), 2/4 7t.: Acció de 
gràcies.  

Diumenge (19), 2/4 11m.: Joaqui-
ma Gispert Lloveras. Joan 
Puig i germana.  

Dissabte (25), 2/4 7t.: Josep M. 
Coris Martinell.  

Diumenge (26), 2/4 11m.: Parrò-
quia. 

Moviment parroquial 
 ·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per: Antonio Fernández Guerrero (dia 9). 


