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“Les guineus 
tenen caus, i 

els ocells, nius, 
però el Fill de 
l’home no té 
on reposar  

el cap” 

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

LA GINESTA DE CORPUS 
Acabem de celebrar la festa de Corpus i, amb ella, la Diada de Càritas.  
Aquest text ens pot ajudar a anar més a fons pel que fa a la celebració  

de l’Eucaristia, de tota Eucaristia. 

Les ginesteres tan acolorides que trobem en aquesta època per les vo-

res dels camins i carreteres a molts ens evoquen el Corpus. Quan el 

teló de fons d’aquest esclat de groc és aquell cel tan blau, ens costa 

poc de fer sortir del cor la lloança al Creador de tanta bellesa.  

A la majoria de parròquies ja no es fa la processó de Corpus amb les 

catifes de flors. Però hi hauria un altre tipus de “catifes” o d’ofrenes de 

“flors” tant o més agradables al Senyor. Unes ofrenes “espirituals” que 

podríem dipositar, com si fossin rams naturals de ginesta, a l’altar on 

Crist es fa present i on transforma els nostres pobres dons en la seva –

i nostra– Eucaristia, com per exemple:  

–La persona que s’acosta a combregar sabent que no en som dig-

nes i ho fa amb profund respecte, agraïment i compromís de fideli-

tat. 

–La persona que ha entès que l’Eucaristia és una trobada amb la 

comunitat per celebrar junts el Dia del Senyor. I que no prega no-

més per ella mateixa, sinó que encomana tothom a Déu. 

–La persona que ha entès que, des dels primers cristians, anar a 

missa ens fa germans de tots i ens fa preocupar per les necessi-

tats dels pobres.  

–La persona que surt de missa convençuda que la missa “ara co-

mença de veritat”, quan es tracta de portar a la pràctica l’Evangeli. 

–La persona que fa de voluntària a Càritas o a qualsevol entitat o 

associació sense ànim de lucre i amb ànim d’ajudar.  

–La persona que s’interessa per la salut dels altres, que visita els 

malalts i acompanya els qui estan de dol o els qui es troben en so-

ledat.  

–Els joves que no es conformen tal com està la societat i busquen 

nous camins, que lliguen bé amb l’Evangeli, per transformar-la.  

–La persona que no es limita a dir: “No faig mal a ningú”, sinó que 

pot dir: “Faig el bé a molts”. 

–La persona que, com ens demana Càritas –“S56 78 9:7 ;5<76”–, 

posa en marxa el seu compromís per millorar el món. 

Mn. Miquel-Àngel Ferrés 



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 
 

FESTA DE CORPUS 
a Cassà de la Selva  

Diumenge passat, després dels dos anys de la 
pandèmia, es va poder tornar a recuperar la 
celebració del Corpus en un dels carrers, pla-
ces o indrets de la població. Com ja s’anuncià, 
enguany va ser el carrer Catalunya qui es va 
responsabilitzar de l’ambientació i preparació. 
Cal felicitar a totes les persones que ho feren 
possible. Una catifa molt ben elaborada pels 
veïns-es i altres, donà un to festiu a l’Eucaris-
tia. Malgrat l’escassetat de les flors, se les van 
enginyar per trobar una solució ben exitosa. 
Els cants, duts a terme pel grup de guitarres 
de la parròquia, ajudà a viure més intensa-
ment la celebració. 
La participació dels gegants donà un to festiu 
a l’acte, que aplegà molta gent.  

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS 
a  Cassà de la Selva i Llagostera  

Total recollit a les col·lectes de les misses del 
cap de setmana passat, amb motiu de la Dia-
da de Corpus: 

→ Parròquia Cassà de la Selva: 1.610 Euros 

→ Parròquia de Llagostera: 680 Euros 

El lema d’enguany és: “Som el que donem”. 

CASAL D’ESTIU 
de Llagostera  

Dilluns vinent, dia 27 de juny, comença el Ca-
sal d’Estiu d’enguany. 
S’han inscrit un total de 199 infants i adoles-
cents, de 3 a 16 anys, al llarg de les 9 setma-
nes de Casal. Cal dir que, si bé l’any passat el 
número de participants va créixer considera-
blement, aquest any ho ha superat amb es-
creix; des de l’estiu de 2010 no s’havia arribat 
a aquest número d’inscrits.  
Alguns dels participants s’han inscrit per mesos 
(juliol i/o agost), matí o tarda, i altres ho han 
fet per setmanes. 
L’horari és de 9 a 1 del matí i de 4 a 8 de la 
tarda. 
Un total de 13 monitors/es i 15 pre-monitors/
es, amb les directores corresponents, es res-
ponsabilitzen d’organitzar i dur a terme les di-
ferents activitats. 
La Junta del Casal Parroquial 
Llagosterenc vetllarà pel seu 
funcionament, així com ofe-
rint tot el suport i ajuda que 
necessitin. 
Des d’aquest full desitgem 
una molt bona feina i un bon 
estiu per a tots i totes. 

CASSÀ DE LA SELVA 
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. Enriqueta i Montse. 

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

Dijous (30): Lluís i família. Dissabte (2), 8v.: Parròquia. 
Diumenge (3), 12mg.: Família Castañé Cufí i Narcís Vilà. Jo-
an Cañigueral. Irene Carbó Xifre.  

LLAGOSTERA 

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

Diumenge (26), 2/4 11m.: Família 
Rosell Puigdevall.  

Dissabte (2), 2/4 7t.: Montserrat 
Soler Barceló.  

Diumenge (3), 2/4 11m.: Família 
Ramos Marca. 

Moviment parroquial 
 ·CASSÀ DE LA SELVA �Han mort i hem pregat per: Paco Paradas Reina (dia 17). Rosario Ortiz Gu-

tiérrez (dia 20). 


