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“Sofrint  
amb  

constància  
us guanyareu 
per sempre  

la vostra vida” 

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

PAGAT EN LA SEVA TOTALITAT  
Una nit, un nen es va acostar a la seva mare, que prepara-
va el sopar a la cuina, i li va donar un tros de paper en el 
que havia escrit alguna cosa.  

Després la mare es va eixugar les mans, i va llegir:  

  –Per tallar la gespa: 5 euros.  

  –Per netejar la meva habitació aquesta setmana: 1euro. 

  –Per anar a la botiga quan m'hi envies: 0.50 euros. 

  –Per ocupar-me del meu germà quan m'ho demanes: 0.25 
euros. 

  –Per treure la brossa: 1euro. 

  –Per obtenir bones notes: 5 euros. 

  –Per netejar i escombrar el pati: 2 euros. 

  –Total, que em deus: 14.75 euros.  

La mare el va mirar i molts records passaven per la seva 
ment. Agafà el bolígraf, girà el full de paper en que el nen 
havia escrit i va anotar el següent:  

  –Pels nou mesos que et vaig portar a la panxa mentre 

creixies en el meu interior, SENSE CÀRREC. 

  –Per totes les nits que he estat asseguda al teu costat, 

guarint-te i pregant per tu, SENSE CÀRREC.  

  –Per tots els moments difícils i totes les llàgrimes a través 

dels anys, SENSE CÀRREC.  

  –Per totes les nits de temor i per les preocupacions que 

sabia que tindria, SENSE CÀRREC.  

  –Per les joguines, el menjar, la roba i per netejar el teu 

nas, SENSE CÀRREC, fill.  

Quan sumes tot, el cost total del vertader amor és: SENSE CÀR-
REC.  

Quan el nen va acabar de llegir el que la mare havia escrit, 
hi havia llàgrimes en els seus ulls.  

Va mirar directament a la seva mare i va dir: Mama, t'es-

timo.  

Després va agafar el bolígraf i amb lletres ben grans va es-

criure: PAGAT EN LA SEVA TOTALITAT!!  



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 
 

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

Total recollit a les misses del passat cap de 
setmana per al Fons Comú Diocesà:  
 →Parròquia Cassà de la Selva: 1.230 € 
 →Parròquia de Llagostera: 540 € 

APLEC DE SANT MARTÍ 
a Cassà de la Selva 

Es celebra aquest diumenge, a la finca de 
“Can Violant” de Mont-Roig. 
A les 11 del matí hi haurà la Missa So-
lemne, amb acompanyament de la Cobla la 
Principal de Cassà. Durant els diferents actes 
s’oferiran torrada de castanyes! 

 BALL DE GEGANTS A L’ESGLÉSIA 
de Cassà de la Selva 

Amb motiu de la festa de Sant Mar-
tí, aquest diumenge els Gegants de 
Cassà de la Selva i els de la Ciutat 
de Montblanc ballaran dins l’esglé-
sia. Serà a 2/4 de 7 de la tarda.  
Tal com ja s’anuncià la setmana 
passada, abans hi haurà una cerca-
vila pels carrers del nucli antic de la 
població. 

  
 

 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies, Senyor, per la teva presència  
en el decurs de la història,  
presència càlida d’amor en la que et podem trobar 

en els petits i grans amors que ens acompanyen. 

Gràcies perquè la teva paraula  
no és una paraula de destrucció,  
sinó una promesa de plenitud i de culminació. 

Gràcies perquè ens animes a seguir treballant  
en la construcció del món,  
continuadors de la teva creació confiada. 

Gràcies perquè, en la confiança d’aquesta tasca,  
sentim la teva força que ens és sentit i esperança  
en l’univers creat i que és reflex de la teva paraula. 

Gràcies perquè ens regales el do de la vida  
com un do a fer créixer. 

Sabem que existeix el mal,  
però tu tens l’última paraula de salvació. 

Et demanem que rebaixis les nostres pors,  
les nostres desesperances,  
faltes de fe i desconfiances. 

Infon en els nostres cors la confiança i certesa  
de saber vèncer el mal a força de bé. 
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CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (12), 8v.: Juanita Andreu Arderiu i família. Gna. Marceli-
na Gil. 

Diumenge (13), 12mg.: Aniv. Josep Fusté Bosch. Aniv. Àngel Sais. 
Francesc Armengol. Martí Raurich Dalmau. Irene Carbó Xifre. 

Dissabte (19), 8v.: Acció de gràcies. Joaquim Dausà i Dolors Cro-
sas. Daniel Duch i M. Gràcia Dausà. Lluís Dorca i Neus Sarga-
tal. Joaquim i Teresa. 

Diumenge (20), 12mg.: Gna. Eduvigis Álvarez. Fam. Pascual Pujol. 
Miracle, Carme i Teresa. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 
Dissabte (12), 2/4 7t.: Catali-
na Soler Barceló. 

Diumenge (13), 2/4 11m.: 
Pere Collell Bosch. 

Dissabte (19), 2/4 7t.: Aniv. 
Ana Mª Luna Manzane-
que. 

Diumenge (20), 2/4 11m.: 
Ànimes. 

Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA �Han rebut el baptisme, dia 6: DYLAN Machado Fontanilla, fill d’Aitor i Nerea. 
        SERGIO Alfonso Viejo, fill d’Alfredo i Saray. 


