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AVE MARIA 
 

Quantes coses a la vida que semblen omplir
i no son més que mentides que s’amaguen dins del cor.

Tu has omplert la meva vida estimant
Jo voldria, Mare bona, ser com tu...

 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

 
En silenci escoltaves la paraula de Jesús

i la feies pa de vida amb l’amor teu tan profund:
com llavor que cau a terra i germina sense por.

Amb el cor ple d’alegria et vull cantar...
 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

 
Des del temps de la infantesa has estat al meu costat.

Prop de Déu jo em sentia de la teva mà agafat.
Pel camí de l’esperança amb la fe jo m’he trobat

i a la nit sempre has estat la meva llum.
 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

 
No em deixis, Mare meva! Resta sempre així, com cal,

perquè pugui cada dia compartir amb els germans
tot el que has fet en nosaltres: un somrís d'eternitat.

La pregària més senzilla et vull cantar.

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Ma
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Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot 
i no son més que mentides que s’amaguen dins del cor. 

Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò. 
ser com tu... 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 

En silenci escoltaves la paraula de Jesús 
i la feies pa de vida amb l’amor teu tan profund: 
com llavor que cau a terra i germina sense por. 

Amb el cor ple d’alegria et vull cantar... 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 

Des del temps de la infantesa has estat al meu costat. 
Prop de Déu jo em sentia de la teva mà agafat.  

Pel camí de l’esperança amb la fe jo m’he trobat  
i a la nit sempre has estat la meva llum. 

Maria, Ave Maria 

No em deixis, Mare meva! Resta sempre així, com cal,  
perquè pugui cada dia compartir amb els germans 

tot el que has fet en nosaltres: un somrís d'eternitat. 
La pregària més senzilla et vull cantar. 

Ave Maria, Ave Maria 

Lletra i música del grup KAIROI 
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“És una simplificació terrible associar morir dignament a eutanàsia” 
 

Dignitat. Una de les paraules més polisèmiques i “abusivament tractades” en la qüestió i debat de l’eutanàsia, segons 
indica el professor i filòsof Francesc Torralba. El director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull apunta que 
emprem sovint el concepte de dignitat però no tan sovint definim què vol dir. Quan ho fem, afirma, “hi ha una gran 
diversitat hermenèutica”. El fet evident és que tots volem morir amb dignitat. Quan gratem, però, “ja no queda tan clar a 
què ens referim per morir dignament”. Aquestes reflexions formen part de la Jornada ‘Eutanàsia, ben viure, ben morir’, 
organitzada per l’Ateneu Universitari Sant Pacià i l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. 
 

Només agafant el pensament modern podem veure que la noció de dignitat varia en els autors. Torralba ha posat damunt 
la taula dues grans nocions de dignitat confrontades. En primer lloc la noció de dignitat que vincula la paraula a 
l’autonomia. Aquest pensament és aquell que afirma que “quan aquesta autonomia es veu alterada la dignitat es va 
perdent”.  
 

La segona noció, amb la qual Torralba s’hi sent també més còmode, és aquella que pensa en la dignitat com a concepte 
inherent. “Aquesta idea present en la declaració universal dels Drets Humans i que indica que la dignitat depèn de l’ésser i 
no de les facultats mentals ni de l’obrar”. L’autor modern que desenvolupa aquesta idea és el filòsof Jacques Maritain.  
Aquesta segona noció apunta que la dignitat emana del mateix ésser, que és independent del seu estat de fragilitat, i que 
la persona, apunta Torralba, “és mereixedora de respecte i cura independentment de les situacions que visqui o es trobi”. 
És un intangible inviolable, com s’indica per exemple en la Constitució alemanya.  
 

Mort digna 
I és que Torralba veu imprescindible distingir aquestes dues nocions per saber de què parlem quan parlem de dignitat. 
L’altra expressió emprada sovint en el tema de l’eutanàsia, la de morir dignament, també creu que ha estat “molt 
segrestada i associada a l’eutanàsia”. No anem tan ràpid, demana el filòsof, perquè recorda que l’expressió té un significat 
més ampli. 
 

I què vol dir, doncs, morir dignament?. Per a Torralba evoca a morir sense patir. “Control de símptomes físics, socials i 
espirituals”. Per ara, explica, el que tenim a l’abast i millor són les cures pal·liatives. Hi ha un segon element a tenir en 
compte en la mort digna. La possibilitat del comiat, del ritual, del símbol. “El drama de la pandèmia va ser la impossibilitat 
de l’adéu. Per a mi morir dignament és poder acomiadar-se del teu cercle afectiu”.  
 

Un tercer significat de mort digna és morir en el temps adequat, el kairós dels grecs. “Tot allò que sigui allargar la mort és 
una mala praxi”, reconeix, però la crítica a la distanàsia, l’obstinació terapèutica, no vol dir eutanàsia. També apunta per 
mort digna el morir serenament. “Té a veure amb la impressió d’haver fet allò que calia fer. La missió en el món”, el propi 
dharma dels qual parlen els budistes. “Quan no es produeix hi ha neguit”.  Sòcrates per exemple va tenir aquesta mort.  
Finalment també implica morir reconciliat, curar ferides, vincular persones que van trencar el vincle en el passat. “No hi ha 
mort digna i serena si hi ha culpa i angoixa”. I també per a Torralba morir dignament vol dir morir justament. “Quan hi ha 
tantes persones que no tenen els mínims, materials, fàrmacs, o d’atencions, la mort digna és només per a uns”. I si la mort 
digna, reconeix, és intrínseca a la persona hauria de ser per a tothom. “Hem hipertrofiat l’autonomia i hem oblidat la 
justícia”.  
 

I finalment morir dignament també vol dir morir amb reconeixement i gratitud. “Sentir el reconeixement dels altres, que 
no cal ser amb grans platerets, sinó poder dir-li a cau d’orella a aquella persona tot el que ha aportat a la comunitat”. 
Torralba ha volgut deixar clar que després de tants matisos i polisèmia d’un sol concepte li sembla “una simplificació 
terrible associar morir dignament a eutanàsia”. Qui mort dignament, apunta, amb comiat, seré, reconciliat, “mort 
dignament i sense necessitat d’aplicar l’eutanàsia”. 
 

Parlar de la mort.   
I si el concepte de dignitat és complex també ho és el concepte de la mort, en genèric. La religiosa del Sagrat Cor, 
llicenciada en medicina i teologia i recent nomenada pel papa Francesc com a membre ordinari de la Pontifícia Acadèmia 
per la Vida,  Margarita Bofarull, afirma que la mort ens posa davant del sentit de la vida mateixa. Com a metges, explica, 
no se’ls ha preparat per acompanyar a morir ni tampoc per assumir el fracàs de les mesures terapèutiques. “Acostumats a 
la tècnica i a aconseguir-ho tot, la mort representa el fracàs del nostre poder”. 

 

I és que per a Bofarull pensar la mort “ens fa pensar en la vida”. Vida i mort van de la mà, i la bona mort, apunta, “ve d’un 
final pacificat i reconciliat”. La vida és un procés però la cultura immediata que vivim, reconeix, no ajuda. “Com una fruita a 
qui trenques la closca abans d’hora i el fruit és amarg. Hi ha vides inútils si portem posades les ulleres de la rendibilitat”.  

 

El final de vida, explica, “és paradoxalment temps de ser i no temps de fer”. Tota vida humana, afirma, té la mateixa 
dignitat, i sovint banalitzar la mort ens pot portar “a banalitzar la vida”. Abordar el sentit de la vida i el sentit de la mort 
s’ha de fer comunitàriament, demana Bofarull, i recorda que el discurs sobre la vida i la mort ha de ser “solidari i no 
solitari”. Com-vivim i com-morim, puntualitza. “La vida humana és un bé personal però també un bé comunitari i hi ha 
morts que ens acusen a tota la humanitat”.  

          Glòria Barrete - Catalunya Religió. 26/03/2021 



 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

 

  Parròquia de VERGES, a les 10 del matí 

 

  Arbreda de davant de la parròquia de LA SALA,  
  ofici solemne a les 11 del matí, amb l’acompanyament 
  de la Coral Interparroquial. 

 

  Parròquia de LA TALLADA,  
  ofici solemne a ¼ d’1 del migdia, amb l’acompanyament 
  del Cor parroquial de La Tallada 

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

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 

 

ATENCIÓ!!! 

 

El dia 15 d’agost 
horaris modificats 

 en relació als  
horaris habituals  

de cada parròquia. 
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MOVIMENT PARROQUIAL 
  LA SALA – el dia 17 de juliol van contraure matrimoni Inés Lucaya i Alberto Tavira. 
                  Enhorabona!!! 
 

  DEFUNCIONS 

  VERGES – Paquita Guerra Lara, que morí el dia 9 de juliol de 2021 a l’edat de79 anys 

  COLOMERS – Maria Dolors Puigdevall Pujol, que morí el dia 14 de juliol de 2021,  a l’edat de 

92 anys 

  JAFRE – Vicenta Bonany Pons, que morí el dia 16 de juliol de 2021 a l’edat de 97 anys. 

                 Doneu-los  Senyor, el repòs etern! 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER, A  
GARRIGOLES 

Dissabte, 28 d’agost a 2/4 de 12 del migdia,  
a l’església parroquaial de Sant Sadurní de Garrigoles, amb 
l’acompanyament de la Coral Interparroquial. 

FESTA DEL MARTIRI DE SANT JOAN BAPTISTA, A  
FOIXÀ 

Diumenge 29 d’agost, a ¾ d ’11 del matí, missa a l’església 
parroquial amb l’acompanyament de la Coral Interparroquial. 

Del dilluns 30 d’agost al dijous 2 de setembre,    
no hi  haurà missa diària a la parròquia de Vergés.  
Mn. Àngel assistirà a exercicis espirituals. 
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“L’Assumpció de Maria ens ha d’inspirar gran confiança i esperança de salvació al 
pensar que, així com en el cel tenim el nostre Pare, també hi tenim la nostra Mare.  
Maria hi és riquíssima, poderosíssima, bondadosa i generosa amb una gran voluntat 
de socórrer-nos i vol que tots pugem al cel i que siguem gloriosos i eternament 
feliços amb Ella i amb el Pare, el Fill i l’Esperit Sant”.     Sant Antoni Maria Claret. 



       HORARIS MISSES MES DE AGOST 2021                          INTENCIONS DE LES MISSES 
 

Diumenge 1 

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

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

a les 12 del migdia, VERGES  Joaquima Jofre (3r. aniversari) 

Divendres 6 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Josep Bonany                                                                      
Mn. Martí Alabau (10è. aniversari) 

Dissabte 7 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Margarida Pons Pons (10è aniversari) 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Josep Grau Font                                                    
Família Marull Ros 

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

Diumenge 8 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Josep Rubau Solés (12è. aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Difunts família Martí Poch 

a les 12 del migdia, VERGES  Carme Ribot Batlle (3r. Aniversari) 

Divendres 13 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA Joaquima Vila i Joaquim Bonany 

Dissabte 14 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Acció de gràcies i per la joventut 

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

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  Josep Mitjanas 

Diumenge 
15 

a les 10 del matí, VERGES  Helena Cambó 

a les 11 del matí, LA SALA - Festa major Pere Falgàs 

a 1/4 d'1 del migdia, LA TALLADA - Festa 

major 
Maria Figueres Solés                                             
Per la joventut 

Divendres 20 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  En Acció de gràcies 

Dissabte 21 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Lluís i Marc Castañé 

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

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Pilar Juanola 

Diumenge 
22 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Ramon Rubau Tarrés 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIA Ignasi Fius i Anna Boladeras 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 27 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  
En Acció de gràcies a la Mare de Déu de la 
Font Santa 

Dissabte 28 

2/4 de 12  migdia GARRIGOLES -                                                                      
festa del Roser 

Jordi Coderch Pons (4t. aniversari) 

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

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Joaquim Batallé 

Diumenge 
29 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Joan Pareta Saló 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   martiri St. Joan Família Casas Casellas 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 
 

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 


