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“Convertiu-vos, 
que el Regne 
del cel és a 

prop.  
Ell us batejarà 
amb l’Esperit 

Sant i amb foc” 

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

FESTA DE LA PURÍSSIMA 
 

La festa de la Puríssima que celebrem dijous vi-
nent, ens recorda la persona de Maria. Se li va 
proposar una missió, i la va acceptar. El seu “sí” 
acomplí els plans de Déu. Uns plans que poden 
semblar impossibles a la mirada de les persones.  

Maria és un gran exemple de fe i de col·laboració 
a la voluntat de Déu. 

Maria és una figura singular en la vida de l’Esglé-
sia. Des de la seva disponibilitat i llibertat, ens 
convida a meditar el càntic del Magníficat. El seu 
paper en la Història de la Salvació reivindica el 
paper de totes les dones en la societat i en l’Esglé-
sia. I, així com Maria va saber acollir els plans de 
Déu, nosaltres estem cridats a continuar la seva 
missió. 
 

Maria, no ets com t’han pintat tan sovint,  

ni com t’han imaginat els poetes. 

Tu ets Maria del poble, la rebel, la desperta... 
 
No has estat mai dèbil, ¿per què amagar la teva enteresa? 

Ets dona forta, que lluita i es sincera. 

Vibres amb la veritat; apostes a favor dels pobres. 

Tots els oprimits són els que t’interessen. 
 
Quina fina sensibilitat i quina senzillesa tan guerrera! 

Per mitjà de tu, Déu s’ha fet més humà,  

s’entén millor la seva Presència. 

Maria de les benaurances,  

sentim, agraïts, que ens vols plens de força. 
 
Et brindem el compromís de fer Església nova. 

Tu has anat al davant; no t’han derrotat les proves. 

Amb admiració de fills t’aclamem: 

Beneïda, plena de gràcia, dona creient i obrera! 



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 
 

 

FESTA DE LA PURÍSSIMA 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Dijous vinent, dia 8, és la Festa de la Puríssi-
ma. Les Misses com els diumenges.  
Dimecres al vespre hi haurà la Missa anticipada 
a les dues parròquies. 

VIDA CREIXENT 
de Cassà de la Selva 

Dimecres vinent, dia 5, reunió del grup Vida 
Creixent, a les 4 de la tarda a la rectoria. 

Tema 2: “La benevolència: desitjar que la persona 

estimada visqui des del que ella és”.  

CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS 
a Cassà de la Selva i Llagostera 

Com cada any, en acostar-nos al Nadal, volem te-
nir present les persones que passen dificultats eco-
nòmiques per tirar endavant. La CAMPANYA DE NA-
DAL DE CÀRITAS estarà oberta fins el dia de Reis. 

Es poden fer els donatius a: 

  →Caixeta de l’església, Despatx parroquial 
  →També, a la col·lecta de les misses, dins un 

sobre i especificant que és per a Càritas. 

 CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

Serà dissabte vinent, dia 10, a les dues parrò-
quies. Preparem-nos per a viure el Nadal, tot 
acollint amb un cor ben disposat l’Infant que 
vol néixer dins nostre.  
→A Llagostera es farà a 2/4 de 7 de la tarda. 
→A Cassà es farà a les 8 del vespre. 

 ADVENT 2022 
a Llagostera i Cassà de la Selva 

La Missa Familiar de dissabte passat, com a co-
mençament de l’Advent, girava entorn d’aquest 
missatge: “Acollim amb el COR”. Els infants i 
adolescents de la catequesi anaren clavant uns 
cors en el camí cap el Nadal, on s’hi podien llegir 
uns compromisos per a viure al llarg de l’Advent. 
Cal dir que la celebració que es feu a cada parrò-
quia, va ser ben preparada i participada. 

I, com tots els anys, en un lloc ben visible a tocar 
de l’altar ressaltava el missatge de la primera set-
mana d’Advent: AIXECA’T. Aquesta segona set-
mana el missatge és: CAMINA; hem de caminar 
per arribar al Nadal, i caminar amb els altres. 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (3), 8v.: Gna. Francisca Surrell.  
Diumenge (4), 12mg.: Família Castañé Cufí i 
Narcís Vilà. Mª Luisa, Nati, Gonzalo i Jordi. 
Mn. Àngel, Gna. Teresa i Maria Fusté Bosch. 
Joan Cañigueral. Irene Carbó Xifre. 

Dimecres (7), 8v.: Família Porcel Galiano. Jo-
sep i família. 

Dijous (8), FESTA DE LA PURÍSSIMA, 12mg.: Acció 
de gràcies. Josep M. Pascual i Lola Figueras.  

Dissabte (10), 8v.: Parròquia. Diumenge (11), 

12mg.: Francesc Armengol. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 
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. Carme Masó Planella. 
Família Ramos Marca. 

Dimecres (7), 2/4 7t.: Montserrat Soler Barceló.  
Dijous (8), FESTA DE LA PURÍSSIMA, 2/4 11m.: 
Ànimes.  

Dissabte (10), 2/4 7t.: Família Coris Martinell. 
Josep Puig. 

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

Moviment parroquial 
·CASSÀ DE LA SELVA �Ha mort i hem pregat per: Carmen Vegas Delgado (dia 28).   

·LLAGOSTERAA �Ha mort i hem pregat per: Carme Casas Salvatella (dia 28). Lluís Raurich Pérez   
                                                          (dia 29). Pere Royo Domènech (dia 29).  


