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“Vetlleu,  
perquè no  
sabeu quin 
dia vindrà  
el vostre  
Senyor” 

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

PREGÓ D’ADVENT 
 

Alceu la vista, fregueu-vos els ulls, 

escolteu l'horitzó i adoneu-vos del moment. 
Obriu tots els sentits, aguditzeu l'oïda. 

Capteu els crits i xiuxiueigs, el vent i la vida... 
 

Comencem l’Advent, 

i una vegada més reneix l'esperança a l'horitzó. 

Al fons, aclarint-se ja, el Nadal. 
Un Nadal assossegat, íntim, pacífic, 

fraternal, solidari, encarnat; 

també superficial, estripat, violent... 
però sempre esposat amb l'esperança. 
 

Advent és aquesta nena esperança que tots portem, 

sense saber com, a les entranyes; 

una flama tremolosa, impossible d'apagar, 
que travessa el gruix dels temps; 

un camí de solidaritat ben recorregut; 

l'alegria continguda a cada trajecte; 

unes empremtes que no enganyen; 
una gestació plena de vida; 

anunci contingut de bona nova; 

una tendresa que es desborda... 
 

Ple d'esperança Isaïes crida: 
«Caminem a la llum del Senyor». 
Amb esperança Joan Baptista pregona: 

«Convertiu-vos, que el regne de Déu és a prop». 
Amb sorpresa inaudita 

Josep acull el seu fill i Messies. 

Amb l'esperança de tots els pobres 
Maria xiuxiueja la seva paraula d'acollida: 

«Que es compleixin en mi les teves paraules». 
 

Alegreu-vos, salteu de goig. 

Poseu-vos el vostre millor vestit. 

Perfumeu-vos amb perfums preuats. 
Que es noti! Déu ve... 

Prepareu el camí. 

Ja arriba el nostre Salvador. 
Desperteu a la vida! 
 

FLORENTINO ULIBARRI, 
Brisa y rocío, Estella (Navarra), 2015, 37-38. 



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 
 

 

CAMPANYA “OMPLIM EL COVE” 
a Cassà de la Selva 

Càritas Cassà fa una crida per recollir aliments i, 
així, poder ajudar les famílies que s’atenen. La 
campanya estarà oberta durant les setmanes 
d'Advent i fins Nadal. A la capella dels Dolors hi 
ha un COVE per posar-hi els aliments. 

☛L’església és oberta, a més dels caps de 

setmana en horari de misses, els dies fei-

ners de 7 a 8 de la tarda. 

 

 
 

 PRODUCTES  

    QUE ES  

NECESSITEN:  
   - brou  - farina 

   - cacau en pols 

   - llet  - sucre  

   - gel de bany 

   - sabó rentaplats  

   - sabó rentadora 

   - productes nadalencs…  

 NOVA IL·LUMINACIÓ del PRESBITERI  
i del RETAULE de L’ESGLÉSIA 

de Cassà de la Selva 

El cap de setmana 12/13 d’aquest mes de no-
vembre es va inaugurar la nova il·luminació 
del presbiteri (altar, ambó, seu presidencial i 
entorn) i el retaule de l’església. 

Feia uns tres anys que s’estava mirant possi-
bles solucions per trobar, sobretot, la il·lumi-
nació adequada del retaule, que era la part 
més complexa del conjunt. Creiem que s’ha 
encertat la nova il·luminació amb la intensitat 
de llum adient, i amb una distribució equilibra-
da de tota ella. Cal dir que el retaule, una joia 
important dins el conjunt de l’interior de l’es-
glésia, ressalta molt més. 

Divuit focus distribueixen la llum en tot el con-
junt, fent ressaltar els espais més importants. 

Pel que fa al consum, cal dir que s’ha reduït 
d’una manera considerable: s’ha passat dels 
1.965 wats als 520 wats. 

El cost total és d’uns 2.500 euros. 

Fa quatre anys es van canviar per leds els 
llums de la nau central de l’església. 

Ara ja només queden pendents els llums de 
les capelles laterals. Tot es farà. 

Tinguem present que quan fa uns disset anys 
es va fer la reforma interior de l’església, en-
cara no havien sortit al mercat els llums leds.  

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (26), 8v.: Lluís. Joan i Montse. Lluís 

Bota Triola i Benita Ventura Valentí. 

Diumenge (27), 12mg.: Mn. Vicenç Carbó i fa-

mília Carbó Cañigueral. Irene Carbó Xifre.  

Dimecres (30): Felisa Cubillo i família. 

Dissabte (3), 8v.: Gna. Francisca Surrell.  

Diumenge (4), 12mg.: Família Castañé Cufí i 

Narcís Vilà. Mª Luisa, Nati, Gonzalo i Jordi. 

Joan Cañigueral. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 
Dissabte (26), 2/4 7t.: Aniv. Narcís Casas. Aniv. 

Riteta Rodó. Leandro Calm Figueras. Anita, 

Jaume i Amèlia. Josep M. Coris i Montserrat 

Soler. Assumpció Soler Barceló. 

Diumenge (27), 2/4 11m.: Aniv. Pedro Aguilera. 

Dissabte (3), 2/4 7t.: Miquel i Maria Casamort. 

Montserrat Soler Barceló. Joaquim Masgrau. 

Diumenge (4), 2/4 11m.: Aniv. Valentí Capdevi-

la. Montserrat Payret. Família Ramos Marca. 

Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per:  

                    Carles Serrat Fàbrega (dia 17). 

·CASSÀ DE LA SELVA �Han mort i hem pregat per:  

Ana Muñoz Muñoz (dia 20). 
Narcisa Suñer Castelló (dia 21). 


