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Si cada dia a l'església es proclama la paraula de Déu, en aquest 
cas ens trobem assistint al gran pregó de la festa, 
viure la joia d'escoltar
allà on la nostra fe ens porta. De ben segur que al nostre 
entorn hi ha persones, i entre ells molts «cristians», que 
reconeixen no creure
primer lloc de Jesús i també de la nostra. És comprensible; la 
mort és quelcom tangible i la transcendència que ens espera, 
no ho és.

Els evangelistes prenen la imatge de la tomba buida per 
explicar que hi ha un abans i un després, una tomba amb la 
llosa que tanca el santuari dels difunts de la religiositat dels 
sacerdots del temple, que és el que esperen trobar unes dones 
que van a complir els seus ritus funeraris, i una tomba oberta a 
una nova realitat dels «fills de Déu» on la mort definitiva ja no 
hi té cabuda, no hi és present, una realitat viscuda en primícia 
per aquestes mateixes dones que en donen testimoni. Si ja és 
molt difícil trobar paraules per fer entendre a una segona 
generació de creients uns esdeveniments viscuts fa més de 50 
anys, no p
potser poc sensibles a viratges d'aquest nivell. I pensem que és 
quelcom que cal acceptar o rebutjar a títol personal, no hi 
valen excuses tot i no tenir verificació científica.

La resurrecció no ens és
història acabada, sinó com a principi d'un camí d'acció personal 
i col·lectiu guiat pel Pare però sense que això coarti la nostra 
llibertat, camí de fe que definirà la nostra personalitat en tot 
allò que fem.

BONA 
PASQUA!! 
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El diumenge 17 d’abril celebrem la gran festa major del 
cristianisme. 

Si cada dia a l'església es proclama la paraula de Déu, en aquest 
cas ens trobem assistint al gran pregó de la festa, 
viure la joia d'escoltar-lo, de voler gaudir amb el que ens diu, 
allà on la nostra fe ens porta. De ben segur que al nostre 
entorn hi ha persones, i entre ells molts «cristians», que 
reconeixen no creure-hi. Perquè es tracta de la resurrecció;
primer lloc de Jesús i també de la nostra. És comprensible; la 
mort és quelcom tangible i la transcendència que ens espera, 
no ho és. 

 

Els evangelistes prenen la imatge de la tomba buida per 
explicar que hi ha un abans i un després, una tomba amb la 

osa que tanca el santuari dels difunts de la religiositat dels 
sacerdots del temple, que és el que esperen trobar unes dones 
que van a complir els seus ritus funeraris, i una tomba oberta a 
una nova realitat dels «fills de Déu» on la mort definitiva ja no 
hi té cabuda, no hi és present, una realitat viscuda en primícia 
per aquestes mateixes dones que en donen testimoni. Si ja és 
molt difícil trobar paraules per fer entendre a una segona 
generació de creients uns esdeveniments viscuts fa més de 50 
anys, no parlem de dir-ho a unes persones 20 segles més tard i 
potser poc sensibles a viratges d'aquest nivell. I pensem que és 
quelcom que cal acceptar o rebutjar a títol personal, no hi 
valen excuses tot i no tenir verificació científica.

 

La resurrecció no ens és plantejada com a «final feliç» d'una 
història acabada, sinó com a principi d'un camí d'acció personal 
i col·lectiu guiat pel Pare però sense que això coarti la nostra 
llibertat, camí de fe que definirà la nostra personalitat en tot 
allò que fem. 
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celebrem la gran festa major del 

Si cada dia a l'església es proclama la paraula de Déu, en aquest 
cas ens trobem assistint al gran pregó de la festa, és l'hora de 

lo, de voler gaudir amb el que ens diu, 
allà on la nostra fe ens porta. De ben segur que al nostre 
entorn hi ha persones, i entre ells molts «cristians», que 

hi. Perquè es tracta de la resurrecció; en 
primer lloc de Jesús i també de la nostra. És comprensible; la 
mort és quelcom tangible i la transcendència que ens espera, 

Els evangelistes prenen la imatge de la tomba buida per 
explicar que hi ha un abans i un després, una tomba amb la 

osa que tanca el santuari dels difunts de la religiositat dels 
sacerdots del temple, que és el que esperen trobar unes dones 
que van a complir els seus ritus funeraris, i una tomba oberta a 
una nova realitat dels «fills de Déu» on la mort definitiva ja no 
hi té cabuda, no hi és present, una realitat viscuda en primícia 
per aquestes mateixes dones que en donen testimoni. Si ja és 
molt difícil trobar paraules per fer entendre a una segona 
generació de creients uns esdeveniments viscuts fa més de 50 

ho a unes persones 20 segles més tard i 
potser poc sensibles a viratges d'aquest nivell. I pensem que és 
quelcom que cal acceptar o rebutjar a títol personal, no hi 
valen excuses tot i no tenir verificació científica. 

plantejada com a «final feliç» d'una 
història acabada, sinó com a principi d'un camí d'acció personal 
i col·lectiu guiat pel Pare però sense que això coarti la nostra 
llibertat, camí de fe que definirà la nostra personalitat en tot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNE DE PASQUA 
 

Oh! canta , canta la victòria  
del cèlic Redemptor; 
poble novell canta  
la glòria de la redempció, 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!!  
 

Canta l'aurora que expel·lia  
del món la tenebror; 
avui el Crist la mort vencia  
ornat de resplendor. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
 

Canta la Pasqua:  
que ens esposa joiós el diví Anyell; 
car amb sa sang que el món arrosa  
signà el pacte novell. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
 

Canta al Senyor: que els cels conviden,  
ja oberts, el cor amant;  
ran el sepulcre els Àngels  
criden a festa triomfant. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
 

Canta al bon Déu  
a qui s'inclina el món tot renovat; 
canta la gesta gegantina  
de Crist ressuscitat. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 
 

Glòria a vós, eternal Pare,  
i al Fill que ens redimí, 
glòria a vós, Amor, encara, 
i honor sia sens fi. 
Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia!! 

  

Lletra: Hildebrand Miret,  

Música: Ireneu Segarra,  

La nit de Pasqua 
 

Aquesta és la nit  
per renovar la nostra unió amb el Crist  
i per pregar per la gràcia de mirar amb Crist,  
d’actuar amb Crist,  
de morir amb Crist,  
i de ressuscitar amb Crist.   
 

Aquesta és la nit  
per ressuscitar a una nova vida,  
després d’una profunda conversió.  
Amb un cor nou que ens impulsa  
a una nova relació amb tota la creació,  
i a una nova relació amb els germans.  
Aquests són els rostres de Déu   
que els nostres ulls poden besllumar.  
 

Aquesta és la nit  
per despertar cap a un nou estil de vida  
de major humilitat, de major senzillesa,  
de menor consum, de major respecte,   
de més alegria i de joia autèntica.  
Oh nit benaurada!  
 

Perquè aquesta és la festa de Pasqua,  
en què Crist, trencant els lligams de la mort,  
ens dona nova vida.   
La mort per sempre ha estat vençuda.   
Oh nit benaurada!  
 

Canteu abelles laborioses   
i també els ametllers que ja heu florit.  
Canti tota la natura   
i que brollin les fonts   
amb aigua nova perquè Crist,  
la nostra Pasqua, ja és aquí.   
 

Oh nit benaurada!  
Canteu cançons de primavera,  
d'esperança en un món que està arribant.  
Agermanats amb tota la humanitat,  
junts amb tot el que ha estat creat,  
caminem vers la llum!      
     Pregó ecoparròquies 

 

el Crist ressuscitat, 

Església, don Bosco, de 

Turin - Itàlia 

ATENCIÓ:  canvi de lloc a JAFRE 

a partir del primer dissabte del mes de maig,  la 
celebració de la Missa, els dissabtes,  
se celebrarà al Santuari de la Font Santa, a la 
mateixa hora,  a 1/4 de 7 del vespre. 



 
 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Confessions i consultes: 
  A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 6 de la tarda, excepte vigílies i festius. 
  A la Font 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 

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, excepte vigílies i festius. 

VIDA CREIXENT 

XXIX trobada diocesana a Lloret de Mar el dimecres 6 d’abril  (assemblea, Eucaristia i 

dinar de germanor – inscripcions fins el dia 30 de març) 
 

      El primer dimecres del mes d’abril, no hi haurà trobada del grup  
      interparroquial de Vida Creixent, tal com és costum a Verges. 

      Si que hi haurà celebració de la missa a les 8 del vespre 
 

XXVI trobada interdiocesana a Montserrat, el dimecres 11 maig de 2022 

Inscripcions trucant a Mn. Àngel Pagès al telèfon 972 78 01 08 o bé 630 18 20 40 

OBRES A LA PARRÒQUIA DE LA TALLADA 

S’ha remodelat l’altar del Roser, la 
sagristia i la porta principal. 
El pintor ha costat 3.961,73 €, pendent 
el cost del fuster 
Estem a l’espera que es pugui actuar a 
la capella de la Mare de Déu dels 
Dolors. 

 

VIA CRUCIS – divendres Sant, 15 d’abril  
  A Foixà, a les 10 del matí 
  A La Tallada a les 11 del matí 
  A Les Olives a les 11 del matí 

Aprofitem avui la pregària personal a l’església, 
en les celebracions de la mort del Senyor,  

La col.lecta anirà destinada als Sants Llocs de 
Jerusalem 

ELS HORARIS DE LES CELEBRACIONS  
DE SETMANA SANTA I PASQUA  

eessttaann  iinnddiiccaattss  aa  llaa  ddaarrrreerraa  ppààggiinnaa  dd’’aaqquueesstt  ffuullll..  

Col.lecta SEMENARI 2022 

Parròquia de Colomers 62,20 € 

Parròquia de Rupià      115,00 €  

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 52,00 € 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada 165,56 € 

Parròquia de Jafre 230,30 € 

Parròquia de Verges 115,00 € 

TOTAL 740,06 € 
 

CANET DE LA TALLADA       Celebració de la Pasqua!!! 
El dilluns 18 d’abril, Missa a les 12 del migdia. 
 

Aquest dia, no hi haurà celebració de la Missa, al vespre, a la 
parròquia de Verges. 

ATENCIÓ:  la celebració de la missa, de dilluns a dijous, a la parròquia de Verges canvia d’hora.  A partir  del                    

dilluns dia 4 d’abril serà a les 8 del vespre. 

L’import de la col.lecta del dia del seminari de la parròquia de Foixà, es publicarà 
en el proper full  



HORARIS MISSES MES D’ABRIL 2022                  INTENCIONS DE LES MISSES 
 

Divendres 1  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Acció de gràcies 

Dissabte 2   

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Martí Payet Teixidó (20è. aniversari) 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Josep Grau Font 

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

Diumenge 3 5è 
quaresme 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Maria Carme Pons i Antoni Burgos 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ 
Ana Fusellas Costa  /   Rogeli Ferran                                                                   
Mercedes Sabater   /   Família Solés Frigola 

a les 12 del migdia, VERGES  Joan Poch Xifre 

Divendres 8 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Acció de gràcies 

Dissabte 9 
anticipada 

RAMS 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Joaquim Fontanelles Roca (18è. aniversari) 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Difunts família Costal Pagès 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Teresa Bosch Marcó i Joan Pons Roura 

Diumenge 10   
RAMS 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Maria Colomer, Joan Barnosell i família                  
Maria Figueres Solés 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Joan Colomer i Joaquima Pla /Família Falgàs Figueras  

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Dijous 14   
SANT 

a les 12 del migdia, FOIXÀ 

C
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S pel poble 

a 2/4 de 5 de la tarda, VERGES Maria i Quimet Cortada 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Acció de gràcies 

a 2/4 de 8 del vespre, LA TALLADA pel poble 

Divendres 15  
SANT 

a les 5 de la tarda, FOIXÀ 

co
l.
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S Avui és ofici, no hi ha celebració de la Santa 
Missa, i per tant no hi ha intencions 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 

a 2/4 de 8 del vespre, VERGES 

Dissabte 16  
VETLLA 

PASQUAL 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  
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pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
Josep Bonany Terrats                                       
Esteve Carrera Manaut 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  Per tots els difunts, donants d'òrgans 

a les 9 del vespre, TOR pel poble 

Diumenge 17  
PASQUA 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Miquel Pasqual 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ Maria Presas Galobardes    /   Miquel Serra Casellas 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Família Torrent Genís 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Dilluns 18 a les 12 del migdia, a CANET DE LA TALLADA pel poble 

Divendres 22 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Acció de gràcies 

Dissabte 23 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Joaquim Bonany   i  Joaquima Vila 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Lola Ribas Ferrer      /      Pere Colomer Pla 

Diumenge 24 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA pel poble 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Josep Pi Planas (2n. Aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Dimecres 27     
M. Déu Montserrat 

a les 7 de la tarda, LA FONT SANTA                                                   
(no hi haurà missa a la parròquia de Verges) 

Acció de gràcies 

Divendres 29 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 30 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Montserrat Armengol  / Xavier Armengol 

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

les misses on s’assenyala “pel poble”, indica  que la intenció és lliure per a encarregar-la. 

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 


