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COM TU MARE!!
 

El Senyor s’ha enamorat del teu cor pobre,
i t’ha fet plena de gràcia amb el seu do,
l’Esperit ha obrat en tu grans meravelles
i ha volgut que fossis mare de l’amor.
 
El teu si incondicional a la Paraula
l’has viscut pelegrinant fins a la creu.
Benaurada seràs sempre, bona Mare;
has cregut i has confiat només en Déu.
 
La teva fe, Maria, ens esperona
a ser fidels al pare  dir-li si. 
El teu amor silent ens acompanya,
mai no ens deixeu lluny de la vostra mà.
 
El teu camí viscut amb esperança
en el dolor i la glòria del teu Fill
ens mou a tots a viure disponibles,
viure de Déu el que Ell ens ha donat.
 
Com tu, Mare, volem viure amb confiança
la resposta de la crida del Senyor.
Li oferim tot el que som amb alegria;
que Ell ens faci instruments del seu amor.
 
L’Esperit ens donarà la fortalesa
si li obrim de bat a bat el nostre cor.
Que es compleixi en tots nosaltres la Paraula.
Som servents, som testimonis en el món.  
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TEMPS DE CREACIÓ 
El papa Francesc ha assegurat que la propera Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic (COP27) representa "una oportunitat per impulsar una aplicació efectiva de l'Acord de 
París". Així ho deixa escrit en el missatge per al Temps de la Creació que ha presentat l'Oficina 
de Premsa del Vaticà.  

En el comunicat, explica que l'Estat de la Ciutat del Vaticà s'adhereix a la Convenció Marc de 
l'ONU sobre el canvi climàtic i a l'Acord de París. El cap de l'Església també demana a les grans 
corporacions extractives que “deixin de destruir els boscos, aiguamolls i muntanyes, deixin de 
contaminar els rius i els mars i deixin d'intoxicar els pobles i els aliments”. 

En la presentació del missatge al Vaticà hi ha participat el prefecte del Dicasteri per al Servei 
del Desenvolupament Humà Integral, el cardenal Michael Czerny; la vicesecretària executiva 
de la Unió Internacional de Superiores Generals (UISG), Mary John Kudiyiruppil; el bisbe de 
Kidapawan, Filipines, José Colin Bagaforo; i la directora associada del Moviment Laudato 
Si', Christina Leaño. 

Leaño ha assegurat que reclamaran davant les properes cimeres de l'ONU sobre la biodiversitat 
i el clima “una necessària reconversió comunitària per adoptar un nou acord multilateral que 
aturi la destrucció dels ecosistemes i l'extinció de les espècies”. Així mateix, instaran que es 
practiquin "contribucions nacionals més ambicioses per reduir a zero, com més aviat millor, les 
emissions netes de gasos d'efecte hivernacle". 

Quatre dies de pregària per tenir cura del medi ambient 

El Temps de la Creació és un període que reuneix tota la comunitat cristiana mundial amb 
l'objectiu de pregar i fer accions per tenir cura del medi ambient. Comença l'1 de setembre 
amb la Jornada Mundial d'Oració per la Cura de la Creació i acaba el 4 d'octubre amb la festa 
de Sant Francesc d'Assís. Va ser establert pel Patriarca Ecumènic Dimitrios I, el 1989, quan va 
proclamar l'1 de setembre com el Dia d'Oració per la Creació per als ortodoxos. Anys més tard, 
el Consell Mundial d'Esglésies (CMI) va estendre la celebració fins al 4 d'octubre, dia en què se 
celebra Sant Francesc d'Assís, patró del medi ambient. Per la seva banda, el 2015 el papa 
Francesc va fer oficial el Temps de la Creació per a l'Església Catòlica Romana.   
                                           Moviment Laudato Si' – publicat a Catalunya Religió 

Diari d'un pelegrí modern recull setanta narracions sobre temes espirituals 
basades en fets de vida del seu autor entre 2018 i 2021. Tres anys llargs en 
què els escenaris del seu pelegrinatge han estat la vida universitària (classes i 
contactes amb gent de diversos països); el tracte amb infants, monitors/es, 
pares i mares d'un esplai; els aeroports, estacions de tren, ciutats i 
comunitats jesuïtes de l'Índia durant un temps sabàtic; el confinament de la 
Covid-19; i la vida en una comunitat jesuïta on ha llegit diaris i novel·les, ha 
mirat pel·lícules, ha celebrat l'eucaristia i ha practicat una meditació de 
silenciosa ofrena al Misteri. 
        Presentat el mes de juliol a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. 

LA TALLADA    -    capelleta de la Sagrada Família 
Aquest mes d’agost es reprendrà la visita domiciliària de la 
capelleta de la Sagrada Família a La Tallada. 



 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

 

  Parròquia de VERGES, a 2/4 de 10 del matí 

 

  Arbreda de davant de la parròquia de LA SALA,  
  ofici solemne a ¾ d’11 del matí, amb l’acompanyament 
  de la Coral Interparroquial - direcció Empar Ferrando. 

 

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

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 8 de la tarda, 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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Del dilluns 8 al dijous 11 d’agost  i del dilluns 29 d’agost al dijous 1 de setembre,    
no hi haurà celebració de la missa diària a la parròquia de Verges.  
El divendres 12 d’agost, no hi haurà celebració de la Missa al Santuari de la Font Santa. 

 

ATENCIÓ 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER,  
A GARRIGOLES 

Dissabte, 27 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. 
Directora Empar Ferrando. 

FESTA DEL MARTIRI DE  
SANT JOAN BAPTISTA, A FOIXÀ 

Diumenge 28 d’agost, a ¾ d ’11 del matí, 
missa a l’església parroquial de Sant Joan de 

Foixà amb l’acompanyament de la  
Coral Interparroquial.  

Directora Empar Ferrando. 

Col.lecta per Càritas diada de Corpus 

Parròquia de Colomers 91,00 € 

Parròquia de Foixà 90,00 € 

Parròquia de Rupià      220,00 €  

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 58,00 € 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada 227,62 € 

Parròquia de Jafre 340,40 € 

Parròquia de Verges 292,32 € 

TOTAL  1.319,34 €  

MOVIMENT PARROQUIAL 
MATRIMONIS – han celebrat el Sagrament del matrimoni a  
FOIXÀ – el dia 9 de juliol, Albert Canela Serrano i Anna Torrent Puig.     
LA TALLADA -  el dia 23 de juliol, Edwin Rowdy Valero Lobo i Alena Shpachkova 
GARRIGOLES – el dia 23 de juliol, Natàlia Domingo Gallo i Albert Frigola de Vehí. 
                       Enhorabona!! 
DEFUNCIONS 
JAFRE – hem pregat per Josep Maria Bronsoms Rocas, que morí el dia 24 de juny de 2022 a l’edat de 89 anys.  

VERGES – hem pregat per Enric Aupí Simon, que morí el dia 26 de juliol de 2022 a l’edat de 84 anys. 

                                                                              Doneu-los Senyor, el repòs etern! 



       HORARIS MISSES MES DE AGOST 2021                          INTENCIONS DE LES MISSES 
 

Divendres 5 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Pel poble 

Dissabte 6 

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

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Salvador Carrera                                                      
Montserrat Gusó Nadal 

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

Diumenge 7 

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  Carme Ribot Batlle 

Divendres 12 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  No hi haurà celebració de la Missa 

Dissabte 13 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Joaquima Vila  Joaquim Bonany                             
Montserrat Gusó Nadal 

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

Diumenge 14 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Josep Rubau Solés (13è. aniversari) 

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

a les 12 del migdia, VERGES  Teresa Guerres Hereu 

Dillluns 15  
ASSUMPCIÓ 

a 2/4 de 10 del matí, VERGES 
Pels familiars difunts que reben la 
capelleta de la Mare de Déu. 

a 3/4 d'11 del matí, LA SALA - Festa major 

Rosari i Remei Costal i Calvó                          
Família Falgàs Figueras                                
Maria Assumpció Burch Coma                                  
Joan Paretas Mas 

a 1/4 d'1 del migdia, LA TALLADA - Festa major Maria Figueres Solés 

a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Pel poble 

Divendres 19 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Josep Grau Font 

Dissabte 20 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Pel poble 

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

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

Diumenge 21 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIA Pere Puig Gironès 

a les 12 del migdia, VERGES  Pel poble 

Divendres 26 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Pel poble 

Dissabte 27 

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

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

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

Diumenge 28 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   martiri St. Joan 
Vicenç Ferrando Casabó                             
Família Falgàs Figueras            

a les 12 del migdia, VERGES  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 


