
  SUPL

  www.b

  Desp

Cane
La 

LEMENT D

bisbatgirona.c

patx parro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvolgu
 

Amb goig
amb més
passat.  T
reflexió, 
 

Tal  com 
confinam
estar  ate
comparti
 

Les crisis,
hem de t
el paper 
millorar e
La  crisi 
indispens
qüestiona
quedarà 
una ètica
persones
 

Apliquem
tal de no
persones
 

Aquest  m
treballem
transmet
convenci
 

Mn. Ànge

Santu
et, Col
Sala, L

DEL FULL P

cat  (cercar par

oquial, a h

uts i benvo

g ens retro
s alegria i 
Tot i les co
la pregàri

us  deia  e
ment, virtu
ents,  fer‐
ir, per fer 

, explica T
tenir prese
d'especta
el seu pap
ens  ha  p
sable  pel 
a  Torralb
com una 
a del tenir
s?".  

m a  les no
o perdre d
s. 

mes  farà 
m per tal q
tre  el  que
ment per 

el Pagès 

uari de
lomers
La Tall
PARROQU

rròquia concret

hores conv

olgudes! 

obem per
amb més
oses negat
a, la col∙la

el  dia  de 
ual, presen
‐nos  pres
expansiva

Torralba, 
ents. La cr
ador, es d
per en el gr
permès  ob
present  i
a.  Aquest
herència 
r cura? De

ostres com
de vista  l’

un  any  q
que el no
e  creiem, 
donar a c

e la Fo
s, Foixà
lada, M
UIAL  ‐  Any

ta)                    

vingudes   

 

r continua
s força, ag
tives d’aq
aboració, l

Pentecos
ncial que a
sents,  ten
a la nostra

"són opor
risi és l'op
upliqui,  s'
ran teatre
bservar  v
i  pel  futu
t  valor  q
i  llegat po
e tenir cur

munitats  l’
essencial:

que  camin
stre esper
i  que  aqu
conèixer la

ont San
à, Garr
Maren
y II,  full 1

                        

     Tel. 972

r el nostre
graint les b
uests mes
l’estima, l’

sta,  aques
ara és l’ho
nir  vivènc
a fe... 

rtunitats p
portunitat 
'analitzi,  i
e del món"
valors  tan
ur.  "Quan 
ue  hem  r
ositiu d'aq
ra dels sis

’experiènc
:  ser acto

nem  junts
rit estigui 
uest  temp
a nostra fe

nta i p
rrigoles
nyà‐To
11          
        Telèfo
2 78 01 08

e camí de
bones cos
sos, hem p
’atenció a

sts  temps
ora de trad
cies  perso

per pensa
per atura
i  torni a  l'
".  
n  essencia
temps  tr

redescobe
questa cri
temes, les

cia  i    la re
rs de  tran

s,  ha  esta
preparat 

ps  d’aturad
e. 

arròqu
s‐Les O
r, Rup
              
on: Mn. Àn
8                          

 celebraci
ses que aq
pogut trob
 les perso

hem  esc
duir‐les: te
onals  pos

ar  i no pod
ar‐se, que 
'escenari a

als  com  t
rigarem  e
ert  es  difu
isi? "Serem
s ciutats, l

eflexió  fet
nsformació

at  una  ex
per ser E
da ens  re

EC
uies de
Olives,
ià i Ve
             
ngel Pagè
 mnangelpa

ió de la fe
quests die
bar mome
ones... 

coltat  tres
enir més t
sitives,    s

dem oblid
l'actor de
amb  la vo

tenir  cura
en  oblidar
uminarà 
m capaços
les institu

a aquests
ó,  tenir  cu

xperiència
Església en
enovi  per 

FU
CLESI
e  
 Jafre,
erges
juny  20
s  630 18 
ages@gma

e.  Fem‐ho
es ens han
ents per la

s  paraules
temps per
sortir  per

dar‐les,  les
esenvolupi
oluntat de

a,  que  és
r‐ho?",  es
de  nou  o
s de crear
cions i les

s dies, per
ura de  les

a  positiva,
n sortida i
tenir més

ULL 
IAL

 

, 

020 
20 40 
il.com 

o 
n 
a 

s 
r 
r 

s 
i 
e 

s 
s 
o 
r 
s 

r 
s 

, 
i 
s 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 COSES QUE HAUREM APRÈS – o no‐.! 

1.‐ Dir‐nos “bon dia”, “com estàs”, “com et trobes?”..., ara té una càrrega humana que no tenia la salutació 
convencional. 

2.‐ Els grans canvis sempre vénen de grans sacsejades. I no és la fi del món, sinó que pot ser l’inici d’un món 
nou, diferent. 

3.‐  Quan  el  món  trontolli  i  passin  coses  que  ens  incomodin,  potser  és  que  la  mateixa  natura  s’està 
acomodant, encaixant les peces altra vegada al seu lloc. 

4.‐ Serà essencial “tenir cura”, “cuidar‐nos per cuidar”. Si tenim més cura de nosaltres mateixos i dels altres, 
especialment dels més vulnerables, tots ens sentirem millor. 

5.‐ Haurem d’agrair sempre la feina ben feta de les persones que tenen cura dels malalts i de la gent gran, i 
exigir a les administracions que els dotin de mitjans suficients. 

6.‐ A més dels recursos mèdics i hospitalaris, les persones necessitem la salut espiritual per poder viure tot 
el que ens passa amb una certa pau. 

7.‐  Aplaudirem  i  donarem  suport  a  la  tasca  de  les  persones,  empreses  i  associacions  que  contribueixin 
èticament i eficaçment al bé comú de la societat. 

8.‐ Les franges de població menys “productives”, els infants i els ancians, sempre necessitaran una atenció 
preferent. 

9.‐  No  ens  en  sortirem  si  no  ens movem  contra  els  grans  càncers  de  la  humanitat:  la  contaminació,  les 
guerres, el comerç d’armes, el frau, les desigualtats... 

10.‐ La crisi econòmica i el percentatge d’atur posaran a prova les estructures dels estats d’Europa i els seus 
models econòmics. 

11.‐  Només  si  som  solidaris  i  estem  disposats  a  fer  algun  sacrifici  pels  més  desafavorits  podrem  tirar 
endavant sense deixar tanta gent al marge. 

12.‐ Hem d’anar a comprar als petits comerços locals i afavorir els productes treballats ecològicament per 
gent del territori. 

13.‐ Allò que més preocupa avui, la salut i l’economia, és el que preocupava Jesús de Natzaret:  ell guaria els 
malalts i denunciava la duresa de cor dels rics i poderosos. 

14.‐  La  fràgil  salut  del  planeta  depèn  del  comportament  responsable  de  cadascú  de  nosaltres,  sense 
excepció.  

15.‐ Som molt vulnerables (per tant hem de ser molt humils) i per això ens necessitem (per tant hem de ser 
molt solidaris). 

16.‐ El futur és molt incert; no podrem fer grans previsions ni enyorar èpoques passades. Valdrà més viure 
el present com una gràcia. 

17.‐ La debilitat en què ens ha sotmès el virus queda contrarestada per  la  fortalesa dels científics que, a 
base de talent i d’estudi tenaç, podran aconseguir el remei. 

18.‐ Tenim un munt de  facultats naturals que només valorem quan no  les  tenim: obrir els ulls,  respirar,  
sentir, parlar... no són ja miracles? 

19.‐ Podem ser creatius en el temps lliure, i lliures davant del temps que tenim per endavant. 

20.‐ En aquest món tots anem a la mateixa barca. O intentem remar en el mateix sentit, o ens n’anem a la 
deriva. 

21.‐ Si el món fes cas de l’únic lideratge mundial amb cara i ulls, que és el Papa Francesc, les coses fa temps 
que estarien en vies de solució. 

22.‐  Els  creients  haurem  descobert  la  pròpia  llar  com  a  lloc  de  pregària  i  de  comunió.  I  quan  tornem  a 
l’església serà la festa de la comunitat reunida (unida ja ho estava). 

23.‐ Com a poble ja no podrem tolerar més baralles d’interessos polítics quan el que hi ha en joc és la salut 
de les persones. 

24.‐ Si volem un canvi positiu en el món, comencem per canviar el nostre cor. 

25.‐ Hi ha un virus encara més mortal: és l’odi, la manca d’amor. I la vacuna som cadascú de nosaltres. 

                    Mn. Miquel‐Àngel Ferrés i Fluvià 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santuari de la Font Santa, Parròquies de Canet, Colomers, Foixà, Garrigoles‐Les Olives, 
Jafre, La Sala, La Tallada, Marenyà‐Tor, Rupià i Verges 

Correu electrònic:   parroquiester@gmail.com 
 

 

MOVIMENT PARROQUIAL – DEFUNCIONS, aquests mesos ens han deixat i hem pregat per: 
RUPIÀ   –   Jaume Pagès Garriga, que morí a l’edat de 77 anys el dia 1 de març de 2020 
    Joan Paitiví Pou, que morí a l’edat de 79 anys el dia 31 de març de 2020 
    Pere Ponsatí Pagès  que morí a l’edat de 91 anys el dia 18 de maig de 2020 
    Quim Lecina i Girona, que morí a l’edat de 77 anys el dia 31 de maig de 2020 
JAFRE   –  Remei Agustí Casellas, que morí a l’edat de 86 anys el dia 2 de març de 2020 
VERGES –   Maria Dolors Rulduà i Boadella, que morí  a l’edat de 93 anys,el dia 16 de març de 2020 
    Cipriano Cruset Planella, que morí a l’edat de 94 anys, el dia 30 de març de 2020 
    Emília Ferrer Amer, que morí a l’edat de 92 anys, el dia 9 d’abril de 2020 
    Maria Gifre Falgueras, que morí a l’edat de 77 anys, el dia 6 d’abril de 2020 
    Àngel Torras, que morí a Palamós, el dia 8 d’abril de 2020 
MARENYÀ ‐  Josep Cufí Sala, que morí a l’edat de 86 anys, el dia 11 d’abril de 2020 
COLOMERS‐    Montserrat Alsina Perich, que morí a l’edat de 91 anys, el dia 14 d’abril de 2020 
FOIXÀ‐   Josep Pi Planas, que morí a l’edat de 83 anys, el dia 24 d’abril de 2020       

            Descansin en pau

De dilluns a dijous a les 8 de la tarda, a Verges: 
celebració de la Missa a Verges, excepte vigílies i festius. 

Imports de les COL∙LECTES pel retaule de Colomers 
i per les  obres del Santuari de la Font Santa 
      Colomers            La Font Santa 
març        78,15 €                76,50 € 

Col∙lectes especials de desembre  per obres
La col∙lecta del primer cap de setmana del mes: 
COLOMERS  dissabte dia 6 de juny, per sufragar 
la  restauració del Retaule Barroc de l’església. 
JAFRE   per sufragar les obres del Santuari,  
les del dissabte dia 6 de juny. 

Les intencions de misses encomanades dins del període de 
confinament, que no s’han celebrat, es recuperen a la parròquia 
corresponent durant aquest mes de juny i el proper mes de juliol. 

DIADA DE “CORPUS” 
El cap de setmana 13 i 14 de juny, se celebra la diada de Corpus, 
solemnitat del Santíssim Cos i la Sang de Crist.       
Les col∙lectes de les celebracions de les misses, van destinades a Càritas.

FESTA MAJOR DE FOIXÀ 
El dimecres, dia 24 de juny, a les 12 del migdia, tindrà lloc 
la missa solemne en motiu de la festivitat de Sant Joan. 

Atenent que els espais del santuari de la Font Santa i de la parròquia de Tor, són limitats, durant aquest  
mes de juny de 2020:  Les celebracions del dissabte a Jafre, seran a la parròquia 
      Les celebracions dels diumenges previstes a Tor, el primer i tercer diumenge del mes, 
      seran a la parròquia de la Tallada, fins a nou avís. 

Confessions i consultes: 
    A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius. 
    A Jafre Santa divendres a partir de ¾ de 6 de la tarda, excepte vigílies i festius 
    A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de les misses



HORARIS DE LES MISSES ‐ JUNY DE 2020                      LES INTENCIONS DE LA MISSA 
Divendres 5  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA     

Dissabte 6 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES     

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Col.lecta 
x obres 

  

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS     

Diumenge 7 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Martí Planellas Alabau i Rosa Barnosell Colomer   
A la Mare de Déu del Remei 

a les 11 del matí, RUPIÀ  

Mercedes Sabater   /   Josep Cadanet Prim   
Josep Boladeras    /     Margarida Ventura Font  
Benvinguda Rossell Smadi     
Jaume Gou Guillot  i  Filomena Montalat Frigola 

a les 12 del migdia, VERGES   Anita Oller Hugas    

Divendres 12  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Rosalia Solà 

Dissabte 13 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  

Col.lecta 
CÀRITAS

Josep Maria Armengué 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
Salvador Carrera Campi (39è aniversari)   
Carme Major (23è aniversari)                                    
Pere Bronsoms i Llúcia Roques 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Narcís Alabau Perich i Maria Oliveras Feliu 

Diumenge 14 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Àngela Alsina Terrats (11è aniversari) 

a les 11 del matí, FOIXÀ   
Difunts família Martí Poch       
Família Falgàs Figueras                                     
Josep Martí (aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  
Anita Oller Hugas    /     Joan i Maria    
Josep Gifre 

Divendres 19  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  
Esteve Carrera Manaut                                            
Montserrat Armengol 

Dissabte 20 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Manel Ametller i Maria Tuñà 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
Josep Bonany     /    Josep Roura (5è aniversari)    
Càndido Garriga i Anna Garriga 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    pel poble 

Diumenge 21 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Martirià, Joan i Concepció Hereu Comas         
Joan Pareta Saló   /   Maria Colomer 

a les 11 del matí, RUPIÀ   Vicens Cadanet i Quer   (ens va deixar l'11 de febrer) 

a les 12 del migdia, VERGES  
Anita Oller Hugas                                                 
Jaume Poch Perich (3r aniversari) 

Dimecres 24  
Sant Joan 

a les 12 del migdia, FOIXÀ 

Antoni Brancós i Suñer                                     
Família Torrent Genís                                               
Joan Colomer i Joaquima Pla                                      
Anunciació i Vicenç Ferrando 

Divendres 26  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  
Joan Vila Avellí  (26è aniversari)     i               
Pepita Oliveras Feliu                                                    
Mn. Joan Seriñà  

Dissabte 27 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Vicenç Batlle i Dolors Nadal 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
difunts Família Costal      /      Josep Bonany       
Joaquima Vila i Joaquim Bonany 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    pel poble 

Diumenge 28 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Josep Rubau Solés      /    Lola Solés Payet            
Joan Barnosell i família 

a les 11 del matí, FOIXÀ    Joan Casas Casellas 

a les 12 del migdia, VERGES  
Anita Oller Hugas                                              
Maria Rosa Vilardell Montclús 

 


