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“El poble que 
vivia a les fos-
ques ha vist 

una gran llum... 
Veniu amb mi,  
i us faré pesca-
dors d’homes” 

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

   La vida és un do de 
Déu i se’ns dona la gran 
oportunitat de créixer en 
l’amor cada dia, cada ve-
gada més. L’amor de Déu 
ens apropa a nosaltres 
mateixos on podem des-
cobrir-nos com a fills seus 
i veure a l’altre, verita-
blement com a germà. 

   No ens cal res més que 
estimar i viure estimant. 

El nostre gran enemic, 
però, és la divisió, que 
amenaça en tots els nos-

tres àmbits, per tots costats. 

   Amb tot, Jesús ens convida sempre a anar endavant, a 
no fugir, a tornar aixecar-nos i seguir, amb l’ajuda del seu 
esperit, en aquesta configuració amb el seu rostre miseri-
cordiós: “Ja no soc jo qui visc; és Crist que viu en mi” (Gàlates 

2, 20a). 

   La SETMANA de PREGÀRIA per la UNITAT dels CRISTIANS 
és un exemple viu d’aquest anar cap endavant, de tirar llac 
endins, on el Senyor ens convida sempre.  

   Cal veure aquesta setmana, doncs, com un moment pri-
vilegiat de pregària, de trobada fraterna, de bona disposi-
ció, perquè l’Esperit Sant ens purifiqui dels nostres pecats 
i ens ajudi a veure quins són els camins més adients per on 
hem de travessar perquè aquest desig de comunió sigui al-
gun dia realitat. Fent camí junts, deixar-nos mirar, com 
també mirar-nos en el Senyor.  

Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses 



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 
 

 

APLEC DE SANT VICENÇ 
a Cassà de la Selva  

Aquest diumenge es celebra l’A-
plec de Sant Vicenç, a l’er-
mita de Vilabella del veïnat 
d’Esclet.  
A les 12 del migdia hi haurà 
la Missa en honor a SANT 

VICENÇ. Organitza: “La Colla”. 

CONSELL PARROQUIAL 
de Llagostera  

Dimarts vinent, dia 24, reunió del Consell par-
roquial, a les 8 del vespre, a la rectoria de Lla-
gostera. 

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

Aquest és el resultat de la Campanya de Nadal 
de Càritas, a les dues parròquies: 

→ LLAGOSTERA: 532 Euros 
→ CASSÀ DE LA SELVA: 1.050 Euros.  

Cal afegir els 170 quilos d’aliments que 
s’han recollit en la “Campanya del Cove”. 

ARXIPRESTAT 
de La Selva  

Divendres vinent, dia 27, reunió mensual dels 
capellans de les parròquies de l’arxiprestat de 
la Selva. Es farà a 2/4 de 12 del migdia a 
Campllong. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, tenim la sensació  

que la nostra humanitat viu a les fosques:  

els conflictes generen guerres,  

perquè som incapaços de solucionar-los  

amb el diàleg i la negociació;  

els interessos econòmics i ideològics  

passen al davant del bé comú i 

la dignitat de les persones i els pobles;  

continuem destruint el planeta,  

tot i comprovar els efectes devastadors  

que això genera en el clima i la pobresa  

i l’explotació dels més febles... 

Necessitem la teva llum que il·lumini  

els racons foscos dels nostres cors  

i de les nostres estructures. 

Necessitem la llum que faci brillar la grandesa  

i dignitat de cada persona,  

la bellesa de la nostra casa comuna. 
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CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (21), 8 v.: Joaquim Albertí i Montserrat Oriol. 

Papa Benet XVI.  

Diumenge (22), 12mg., Aplec de Sant Vicenç: Veïns i 

difunts de Sant Vicenç. Montserrat Alsina Albertí. 

Irene Carbó Xifre. 

Dijous (26): Lluís i família.  

Dissabte (28), 8 v.: Lluís. Joan i Montserrat  

Diumenge (29), 12mg.: Mundeta Roqueta Oliveras. 

Joan Casanova Cañigueral. M. Gràcia Ribera 

Gubert i Tomàs Coris Axandri. Irene Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 

Dissabte (21), 2/4 7t.: Aniv. Josep Puig 

Rodó. Aniv. Josep Turon Deulofeu. 

Montserrat Soler Barceló. Família Co-

dolar. 

Diumenge (22), 2/4 11m.: Pere Llinàs i 

Lluís Costa.  

Dissabte (28), 2/4 7t.: Josep M. Coris i 

Montserrat Soler. Família Codolar.  

Diumenge (29), 2/4 11m.: Gna. Presenta-

ción Díaz. 

Moviment parroquial 
·CASSÀ DE LA SELVA �Han mort i hem pregat per:  
Rosa Calzada Bonal (dia 13). Joan Raset Gui-
llamet (dia 15). Conxa Martí Guich (dia 17). 


