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“Feliços els po-

bres en l’espe-

rit. Feliços els 

humils. Feliços 

els nets de cor. 

Feliços els qui 

posen pau.” 

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

BENAURANCES  

d’una persona vella 
Feliços els qui em miren amb simpatia i em saluden. 

Feliços els qui comprenen el meu caminar lent. 

Feliços els que par-
len en veu alta 
per dissimular la 
meva sordesa. 

Feliços els qui es-
trenyen amb ca-
lor les meves 
mans tremolo-
ses. 

Feliços els qui s'in-
teressen per la 
meva llunyana joventut. 

Feliços els qui no es cansen d'escoltar les històries que 
tan sovint repeteixo. 

Feliços els qui em regalen part del seu temps.  

Feliços els qui es recorden de la meva solitud. 

Feliços els qui m'acompanyen a fer aquest petit passeig 
que tant de bé em fa. 

Feliços els qui alegren 
els darrers dies de la me-
va vida. 

Feliços els qui m'acom-
panyen en el moment 
del meu pas definitiu. 

Quan entri a la vida sen-
se fi, em recordaré de 
tots ells davant el Se-
nyor. 



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 
 

 

VIDA CREIXENT 
de Cassà de la Selva  

Dimecres vinent, dia 1, reunió del Grups Vida 
Creixent, a la rectoria, a les 4 de la tarda. 
Tema 4: “Donar-se, acollir, “comunió”. 

PRESENTACIÓ del SENYOR. La CANDELERA 
La Candelera, que celebrem dijous vinent, és una 
festa molt popular que se celebra quaranta dies 
després de Nadal. Commemora la presentació de 
Jesús al temple de Jerusalem.  
En la tradició jueva, les mares havien d’esperar-se 
quaranta dies després del part per purificar-se i 
fins aleshores no podien presentar el nadó davant 
les autoritats religioses. 
En el decurs d’aquesta celebració, es beneeixen 
candeles tot recordant les paraules de Simeó: 
“Llum que es reveli a les nacions, glòria d’Israel, el 

teu poble” (Lc 2,32). Els ancians Simeó i Anna, pa-
trons de Vida Creixent, reberen l’Infant Jesús al 
Temple. 
A Cassà de la Selva hi haurà la Missa amb la 
benedicció de candeles, a 2/4 de 8 del vespre. 

CONSELL PARROQUIAL 
de Cassà de la Selva  

Dimecres vinent, dia 1, reunió del Consell Par-
roquial, a les 8 del vespre, a la sala de reuni-
ons de la rectoria. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, desitgem al felicitat i tot sovint la bus-

quem allà on ens la presenta la nostra societat, 

amb la publicitat, els seus models. 
Són feliços els qui escalen els primers llocs,  
els qui aconsegueixen millors ingressos, els més 

seguits a les xarxes socials, els qui es poden per-

metre viure en cases luxoses i fruir d’unes bones 

vacances... 
Davant d’això, la teva proposta de felicitat va 

contracorrent. 
Costa d’entendre que es trobi la felicitat en la po-

bresa d’esperit, la recerca de la pau i la justícia, la 

honestedat de cor. 
Ajuda’ns a entrar en la teva lògica, a percebre la 

vanitat que hi ha rere l’èxit, a la riquesa, el poder; 

a experimentar que és molt més profunda la feli-

citat que es produeix quan ens donem, perdonem, 

servim, quan som pobres, senzills, humils de cor, 

oberts a Déu i als germans. 

M+,-. M/012 i D/345 

CASSÀ DE LA SELVA 
Dissabte (28), 8 v.: Lluís. Joan i Montserrat  
Diumenge (29), 12mg.: Mundeta Roqueta Oliveras. Jo-
an Casanova Cañigueral. M. Gràcia Ribera Gubert i 
Tomàs Coris Axandri. Irene Carbó Xifre. 

Dimecres (1): Júlia Cubillo. Dijous (2): Júlia Cubillo.  
Dissabte (4), 8 v.: Aniversari d’Anita Xirgo. Gna. Pre-
sentación Díaz.  

Diumenge (5), 12mg.: Maria Vidal Rovira i Lluís Vilella 
Maymí. Josep i Neus. Gmà. Salvador Coma. Fran-
cesc Rossell. Sebastià Rissech. Josep Ramon. Ire-
ne Carbó Xifre. 

LLAGOSTERA 

Dissabte (28), 2/4 7t.: Aniv. Anton M. 
Mundet. Josep M. Coris i Montserrat 
Soler. Família Codolar.  

Diumenge (29), 2/4 11m.: Ànimes. 
Dissabte (4), 2/4 7t.: Aniv. Dolors Arbat 
Gispert. Montserrat Soler Barceló. 
Mare de Déu de Lourdes. Joaquima 
Masgrau.  

Diumenge (5), 2/4 11m.: Família Ra-
mos Marca. 

Moviment parroquial 
·CASSÀ DE LA SELVA �Han mort i hem pregat per:  
      Elvira Congost Carreras (dia 18). 
      Maria Domènech Pica (dia 18). 

·LLAGOSTERA �Ha mort i hem pregat per:  
      Mercè Cabré Giménez (dia 24)  


