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“Jesús,  
recordeu-vos 

de mi,  
quan arribeu 

al vostre  
Regne” 

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

PARE NOSTRE DEL REGNE 
Pare nostre que ets i regnes al Cel,  

   que ets també, i vols regnar a la terra:  

   ajuda'ns a ser i viure com a germans.  

Que el teu nom sigui beneït,  

   santificat i respectat.  

Que tots et coneguin,  

   i que nosaltres et donem a conèixer  

   al nostre món.  

Que vingui el teu Regne,  

   que arribi la justícia, la solidaritat i la pau.  

Que s'esfondrin els murs i caiguin les fronteres,  

   que s'acabin les desigualtats:  

      ni rics ni pobres;  

   que ningú mori de gana, ni de set, ni d'odi; 

   que ningú sigui explotat, oprimit, escarnit;  

   que ningú sigui, exclòs, marginat, discriminat.  

Que vingui el teu Regne, el teu Esperit,  

   i s'apoderi dels nostres cors  

   i comenci en ells a regnar amb força,  

   perquè ens entestem ja,  

   en fer la teva voluntat a la terra,  

   com es fa al Cel.  

Perquè anticipem ja a la terra,  

   el Regne de Solidaritat que hi ha al Cel.  

T'ho demanem per Jesucrist Nostre Senyor.  

Amén.  

JUAN JÁUREGUI 



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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISSABTE VINENT, DIA 26 

   ☛ Llagostera: 2/4 de 7 tarda 

   ☛ Cassà de la Selva: 8 vespre 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Jesucrist, Rei de tot el món 

Glòria al teu nom, Crist Rei,  
que ens vas confiar la teva obra creadora,  
i ens deixes com a penyora del teu amor,  
convertir el món en un lloc millor,  
més a la teva imatge, i ens ensenyes,  
amb el teu lliurament, que la vida és gràcia i és do. 
Glòria al teu nom, Senyor,  
que ens fa comprendre que la vida,  
el seu valor, impacte i bellesa  
depenen sols de les coses  
a les quals diem amén mentre avancem pel camí. 
Glòria al teu nom, Crucificat,  
que coneixes les nostres vides i debilitats,  
les assumeixes a la creu  
i ens continues cridant  
a formar part del teu regne  
en una invitació a la conversió del cor,  
per viure senzillament  
compartint el que som i tenim,  
i alimentant l’esperança dels qui viuen en la foscor. 

M&'() C*+*,-' F/01&'*+ 

 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (19), 8v.: Acció de gràcies. Joaquim Dau-
sà i Dolors Crosas. Daniel Duch i M. Gràcia 
Dausà. Lluís Dorca i Neus Sargatal. Joaquim i 
Teresa. 

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

Dissabte (26), 8v.: Lluís. Joan i Montse. 
Diumenge (27), 12mg.: Mn. Vicenç Carbó i família 
Carbó Cañigueral. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 
Dissabte (19), 2/4 7t.: Aniv. Ana Mª Luna 
Manzaneque. 

Diumenge (20), 2/4 11m.: Ànimes. 
Dissabte (26), 2/4 7t.: Aniv. Narcís Casas. 
Aniv. Riteta Rodó. Leandro Calm Figue-
ras. Anita, Jaume i Amèlia. Josep M. 
Coris i Montserrat Soler. Assumpció So-
ler Barceló. 

Diumenge (27), 2/4 11m.: Aniv. Pedro Agui-
lera. 

Moviment parroquial 
 ·CASSÀ DE LA SELVA �Han mort i hem pregat per: Josep Salvador Ros (dia 3). Ramon López Ce-

rezo (dia 8). Luisa Gómez López (dia 12). 

 ·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per: Montserrat Sureda Bosch (dia 13). 


