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“No podeu 
ser servidors 

de Déu  
i de les  

riqueses” 

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

MIRAR  

COM TU MIRES 
 

Mira com Tu mires,  

amb ulls clars i nets,  

comprenent sempre el germà… 
 

Tingues per deixeble,  

no et tinguis per mestre  

i gaudeix de l’aprenentatge diari… 
 

     Coneix els arbres pel seu fruit,  

     no esperis figues de les bardisses, 

     ni raïms de les espines… 
 

     Emmagatzema bondat en el cor, 

     cultiva una solidaritat real  

     i procura sentir que el bé et desborda… 
 

     Reconeix que no tot és terra ferma,  

     construeix sobre roca la teva casa,  

     no tinguis por d’huracans i riuades… 
 

     Admet la petitesa i les falles pròpies,  

     treu-te la biga del teu ull,  

     no humiliïs el germà perquè no és com tu… 
 

     Obre els ulls al món,  

     alegra’t amb el llenguatge dels fets,  

     oblida’t de màscares i aparences,  

     coherència. 
 

     Coherència, Senyor,  

     d’un aprenent de deixeble 

     que, a vegades, s’atreveix  

     a tenir-te per mestre. 
 

                                             FLORENTINO ULIBARRI 



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 
 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Aquesta setmana passada s’han fet les ins-
cripcions als diferents cursos de catequesi. Si 
a alguns pares els ha passat per alt o no han 
pogut inscriure els seu fill/a dins el termini 
establert, que es posin en contacte amb la 
parròquia el més aviat possible per fer els trà-
mits corresponents. 
La catequesi comença a partir de 7 anys 
(segon de primària), i la preparació per a la 
Primera Comunió dura dos cursos. 
Tal com ja venim fent darrerament, la partici-
pació als diferents cursos i etapes de cateque-
si és quinzenal. 

PEREGRINACIÓ A MONTSERRAT 
Arxiprestat de La Selva  

Dia: dissabte, 8 d’octubre 
Inscripcions:  
   - LLAGOSTERA: Nati Roura  
                     (telèfon: 677 429 200)  
   - CASSÀ de la SELVA: Dausà  
                     (plaça de la Coma)  

Termini d’inscripcions: 
    Diumenge, 2 d’octubre. 

Preu del viatge: 20 Euros 
Sortida: 7 del matí   
   - A LLAGOSTERA: davant “El Carril”  
   - A CASSÀ DE LA SELVA: “Estació del Carrilet” 
Retorn a la població: cap a les 7 de la tarda 

CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ 
a Cassà de la Selva 

Dissabte vinent, dia 24, uns nois i noies de les par-
ròquies de Llagostera i Cassà de la Selva rebran el 
Sagrament de la Confirmació. Serà a les 8 del ves-
pre, a l’església parroquial de Cassà de la Selva.  
Cal remarcar que aquests joves han anat partici-
pant a la catequesi des del primer curs d’Iniciació 
(preparació a la primera comunió); això vol dir que 
hauran estat vuit anys de creixement i aprofundi-
ment en la dimensió cristiana. Se’ls felicita per la 
seva constància, tot i ser conscients que han anat 
contracorrent respecte a altres companys. 
Aquesta celebració es fa conjuntament amb les 
altres parròquies de l’arxiprestat que tenen nois i 
noies que han participat a l'etapa de preparació a 
la Confirmació. 
La mort del nostre bisbe Francesc va impedir que 
el passat 23 d’abril es pogués dur a terme la cele-
bració prevista.  
Com que encara no tenim nou bisbe, i no sabem 
fins quan s’allargarà aquesta situació, s’ha previst 
que mossèn Lluís Suñer, administrador diocesà, 
presideixi la celebració i administri el Sagrament 
de la Confirmació. 
Tots hi estem convidats. 
☛Dilluns vinent, dia 19, hi haurà la reunió amb els 

pares i padrins d’aquests nois i noies. 
☛I el divendres, dia 23, es trobaran per preparar 

la Celebració de l’endemà. 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (17), 8v.: Irene Teixidor Campany 
i família. Diumenge (18), 12mg.: Família 
Rich Bosch. Joan Cañigueral. Rosa Albó. 
Irene Carbó Xifre. 

Dimecres (21): Calixto Cubillo i família. 
Dissabte (24), 8v.: Lluís. Joan i Montse. 
Maria G. Ribera Gubert. Tomàs Coris 
Axandri. Diumenge (25), 12mg.: Gna. En-
carnación Parra. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 
Dissabte (17), 2/4 7t.: Aniv. Maria Puig Rodó. Aniv. 
Montserrat Miquel i Marta Morató. Conxita Quin-
tana.  

Diumenge (18), 2/4 11m.: Pere Llinàs i Lluís Costa. 
Dissabte (24), 2/4 7t.: Catalina Soler Barceló. Maria 
Martínez i Teresa Montasell; Francisco Navarro. 
Mercè Soler Barceló. Josep M. Coris i Montser-
rat Soler.  

Diumenge (25), 2/4 11m.: Ànimes. 


