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“Aquest és  
el meu Fill,  

el meu  
estimat,  

en qui m’he  
complagut” 

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

UNS ALTRES REGALS... 
Ahir a la nit vaig pensar en tu. Hi vaig pensar tant, que vaig sentir 

ganes de fer-te un regal…  

Després vaig pensar… que no sigui un, que siguin diversos… 

Vaig pensar que havien de ser coses que a tu t’agradin i a més, que 

et siguin útils… 

I així va ser.  

Avui m’he  aixecat més d'hora i he anat a buscar tot el que vaig 

imaginar. 

– He comprat SOL, PLUJA, VENT, ROSADA… i només 5 

grams de LLÀGRIMES… 

– He comprat un paquet de RAÓ perquè la barregis amb un altre 

de SENTIMENTS. 

– He comprat SINCERITAT perquè la facis servir sempre. 

– En el magatzem hi havia un pot molt gran de COMPRENSIÓ, 

però com que el venedor m’ha dit que era poc venuda, he decidit 

comprar-te-la tota. 

– He comprat ROMANTICISME i GENTILESA, perquè els pu-

guis fer servir amb les persones estimades. 

– En el magatzem hi havia un flascó gran d’ORGULL, però no 

t'ho he comprat, perquè penso que no et serà útil. 

– He comprat caixes d’AMOR i de PAU, també d’ESPERANÇA, 

perquè els utilitzis quan tot sembli perdut. 

– Saps…? En el magatzem m’he adonat d’una cosa molt trista… 

Moltes persones comprant SOLEDAT… era tan gran la venda d'a-

quest producte, que s’ha esgotat. Però jo, en comptes d'això,...  

– T’he comprat dos grans paquets d’AMISTAT i de COMPA-
NYONIA. 

– Finalment, t’he comprat un gran COR, perquè puguis guardar 

tots aquests regals! 

Ara te'ls envio amb tot el meu afecte, desitjant que tinguis un me-

ravellós any 2023; i que llueixis en el teu rostre, aquest petit paquet 

de SOMRIURES, que també t’he comprat. 



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 
 

 

REPRENEM LA CATEQUESI 
a Cassà de la Selva i Llagostera  

Hem acabat les festes de Nadal i tornem a re-
prendre la Catequesi, tot esperant que sigui 
un trimestre ben positiu per a tots i totes. 
A partir d’aquesta setmana vinent ens anirem 
retrobant de nou amb els diferents cursos i 
etapes de catequesi de les dues parròquies. 
Des d’aquest full recordem la importància dels 
pares en l’acompanyament dels fills, pel que fa 
a la formació cristiana. No es pot deixar a 
mans de la parròquia i les catequistes la res-
ponsabilitat del creixement cristià dels infants i 
adolescents, ja que és de tots. 

FESTA DE SANT ANTONI 
a Llagostera  

La Missa de dissabte vinent, 
dia 14, serà en honor a Sant 
Antoni. En acabar la celebra-
ció s’entregarà l’aigua beneï-
da perquè, l’endemà, diu-
menge, es puguin beneir els 
animals a la plaça Catalunya.  

La benedicció serà a les 12 migdia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
  Cassà 

   de la       Llagostera 

   Selva 

BAPTISMES                       14            18 

CASAMENTS                       -               2 

ENTERRAMENTS                46            37 

PRIMERA COMUNIÓ           20             9 

PROFESSIÓ DE FE               3              5 

CONFIRMACIONS                4              1 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (7), 8 v.: Papa Benet XVI.  

Diumenge (8), 12mg.: Francesc Armengol. Ma-

ria Artau Ferrer i família. Josep Martí, Miquel 

Barnés, Maria Casadevall i família. Irene 

Carbó Xifre. 

Dissabte (14), 8 v.: Papa Benet XVI.  

Diumenge (15), 12mg.: Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 

Dissabte (7), 2/4 7t.: Parròquia. 

Diumenge (8), 2/4 11m.: Pere Collell Bosch. 

Dissabte (14), 2/4 7t.: Josep Molero Miraut. 

Paco, Mª Engràcia i Paqui. Montserrat Para-

deda Genoher.  

Diumenge (15), 2/4 11m.: Pere Llinàs i Lluís 

Costa.  

Moviment parroquial 
·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per:   
                       Francesc Butinyach Plaja (dia 1).  

·CASSÀ DE LA SELVA �Han mort i hem pregat per:  
Anna Sitjas Casals (dia 29).  

 Antonio Alvarez Lopez (dia 30). 

2ª i última 
representació 

ANY 2022 


