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Col∙lectes especials per les obres 
La col∙lecta del primer cap de setmana del mes: 
COLOMERS  dissabte dia 1 d’agost, per 
sufragar la  restauració del Retaule Barroc de 
l’església. 
JAFRE   per sufragar les obres del Santuari,  
les del dissabte dia 1 d’agost. 
 

 

Imports de les COL∙LECTES pel retaule de 
Colomers i per les  obres del Santuari de la 
Font Santa 
      Colomers            La Font Santa 
juliol    64,92 €    64,75 €

MESURES DE PREVENCIÓ 
 

Durant les celebracions a les parròquies es 
continua demanant: 
 que es guardi la distància de seguretat,  
 s’utilitzi la dissolució hidroalcohòlica, de 

l’entrada a la parròquia, per posar a les mans 
 es faci ús de les mascaretes. 

 

A la reunió del consell interparroquial es va 
acordar que es recomana que totes les persones 
que llegeixin, ho facin amb la mascareta posada. 
 

Moltes gràcies 

 

Senyor  Jesús,  la  vostra  Església  dirigeix  la  seva 
mirada a tots els joves del món. 
 
Us demanem que amb coratge es  facin  càrrec de 
la  pròpia  vida,  vegin  les  coses  més  boniques  i 
profundes, i conservin sempre el cor lliure. 
 
Acompanyats  per  guies  prudents  i  generosos, 
ajudeu‐los a respondre a la crida que Vós dirigiu a 
cada  un  d’ells,  per  realitzar  el  propi  projecte  de 
vida i assolir la felicitat. 
 
Mantingueu oberts els seus cors als grans somnis i 
feu que estiguin atents al bé dels germans. 
 
Com el deixeble estimat, que estiguin també ells al 
peu de la creu per acollir la vostra Mare, rebent‐la 
de Vós com un do. 
 
Que siguin testimonis de la Resurrecció i sàpiguen 
reconèixer‐vos  viu  al  seu  costat,  anunciant  amb 
joia que Vós sou el Senyor. 
                   Papa Francesc 

PREGÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL  
 

Hem pregat per: 
TOR ‐  Joaquim Maria Zuliaga Salellas, que morí  el dia 4 d’abril a l’edat de 93 anys (la missa‐funeral es va 
celebrar a Verges el dia 19 de juliol) 
JAFRE‐  Carolina Hugas Oliveras, que morí a l’edat de 87 anys, el dia 9 de juliol de 2020       

                      Descansin en pau 
Hem batejat: 
LES OLIVES ‐  Artur de Ros Sopinec, ha rebut el Sagrament del Baptisme el dissabte dia 25 de juliol,  
             fill de Josep i Hana  ‐  Enhorabona! 
VERGES  –     Alba Marré Motas, ha rebut el Sagrament del Baptisme el diumenge dia 26 de juliol,  
            filla de Josep i Mireia – Enhorabona!!

A LA MARE DE DÉU 
 

La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra Déu que em salva, 
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 
 

Des d'ara totes les generacions em diran 
benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles: 
el seu nom és sant, 
i l'amor que té als qui creuen en ell 
s'estén de generació en generació. 
 

Les obres del seu braç són potents: 
dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli 
i exalta els humils; 
omple de béns els pobres, 
i els rics se'n tornen sense res. 
 

Ha protegit Israel, el seu servent, 
com havia promès als nostres pares; 
s'ha recordat del seu amor a Abraham 
i a la seva descendència per sempre. 
 

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. Amén!!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

El cinquè diumenge dels mesos, estava previst 
celebrar la Missa a les parròquies de Marenyà i 
La Sala. 
Fins a nou avís, es traslladen a les parròquies de  

La Tallada i de Foixà. 

Atenent que l’espai de la parròquia de Tor, és 
limitat, es manté la celebració de la Missa  
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 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

FESTA DEL MARTIRI DE SANT JOAN 
BAPTISTA,  A FOIXÀ 
 

Diumenge 30 d’agost, a ¾ d’11 del matí   
Missa a l’església parroquial  

 FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER, 
A GARRIGOLES 
Dissabte 29 d’agost a 2/4 de 12 del 
migdia, a l’església parroquial de 
Sant Sadurní de Garrigoles 

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

 

A la parròquia de VERGES, a les 10 del matí  
A la parròquia de LA TALLADA ofici solemne a les 11 del matí     
A l’arbreda de davant de la parròquia de LA SALA  
ofici solemne a ¼ d’1 del migdia 
A ¼ de 7 del vespre,  pregària de Vespres amb celebració de  
l’Eucaristia  en honor de l’Assumpció de la Mare de Déu al cel,  
al santuari de la FONT SANTA  

Donat que Mn. Àngel Pagès assistirà als exercicis espirituals, 

del dilluns dia 31 d’agost al dijous 3 de setembre no hi haurà 

la missa diària de la parròquia de Verges 
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PARRÒQUIES DE FOIXÀ I RUPIÀ
 

A partir d’aquest mes d’agost, les celebracions de la Missa de les parròquies       
de Foixà i Rupià seran a ¾ d’11 del matí dels diumenge que correspongui a  
cada lloc. 

CANVI D’HORA
a partir d’agost serà a 

¾ d’11

ATENCIÓ !!!
Per avui, 15 d’agost 

Horaris 
modificats 
en relació als 

horaris habituals a 
cada parròquia 



HORARIS DE LES MISSES ‐ AGOST DE 2020                         LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

Dissabte 1 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Margarita Pons Pons (9è aniversari) 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  

co
l∙
le
ct
a 

o
b
re
s  Salvador Carrera Campi 

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

Diumenge 2 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Per la joventut 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ   Ignasi Fius / Maria Masmiquel 

a les 12 del migdia, VERGES  
Àngel Torras Carreras (missa funeral ‐ morí el 8 
d'abril) 

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

Dissabte 8 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Joaquima Vila i Joaquim Bonany  

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Enric Salvà 

Diumenge 9 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ    Difunts família Colomer Pla 

a les 12 del migdia, VERGES   Joaquima Jofre (2n aniversari) 

Divendres 14 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Difunts família Puigvert Comas 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Isabel Astor    

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

Dissabte 15 

a les 10 del matí, VERGES  
Familiars difunts dels que reben la capelleta de la 

Mare de Déu de Fàtima 

a les 11 del matí, LA TALLADA ‐ Festa major  Família Ferrer Puig i Frigola 

a ¼ d’1 del migdia, LA SALA ‐ Festa major  Família Falgars Figueras 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Maria Oliveras Feliu i Narcís Alabau Perich 

Diumenge 16 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Josep Rubau Solés (11è aniversari) /                          
Maria Figueres Solés 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Vicens Cadanet Quer       /      Àngela Quer Solà       
Família Esparraguera Fita 

a les 12 del migdia, VERGES   Esposos Carmen Ribot i Joan Garriga 

Divendres 21  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   pel poble 

Dissabte 22 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Difunts família Collell Ferrossola 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Josep Bonany 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    Lluïsa Amer 

Diumenge 23 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Rosa Barnosell Colomer i Martí Planellas Alabau 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ    Josep Pi Planas (missa funeral ‐ morí el 24 d'abril)

a les 12 del migdia, VERGES   Anita Oller Hugas 

Divendres 28  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   Rosa Campi Arderiu 

Dissabte 29 

2/4 de 12  migdia GARRIGOLES ‐ festa del Roser Jordi Coderch Pons (aniversari) 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Venanci i Camilo Grau Llavaneras        /                     
Mn. Martí Alabau Cortada (9è aniversari) 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    Maria Salvà 

Diumenge 30 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Joan Pareta Saló    /      Ramon Rubau Solés    /        
Josep Rubau Solés 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   martiri St. Joan 
Cipriano Cruset i Planella                                             
(missa funeral ‐ morí el 30 de març) 

a les 12 del migdia, VERGES   Anita Oller Hugas 
 

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 
 

 


