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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 

MOVIMENT PARROQUIAL    ‐  Hem pregat per:
VERGES – el dia 9 de novembre ens deixà Nita Cufí sala, a l’edat de 93 anys 
COLOMERS – el dia 16 de novembre ens deixà Carme Xargay Juncarol, a l’edat de 79 anys 
JAFRE – el dia 12 de novembre ens deixà Joaquima Oliveras Feliu, a l’edat de  93 anys           
LA TALLADA ‐ el dia 17 de novembre ens deixà  Maria Forester Condom, a l’edat de 97 anys 
 

Ens ha deixat: 
JAFRE –  Josep Grau i Font, que morí el dia 11 de novembre a l’edat de 86 anys. 
      El funeral es farà més endavant, es comunicarà oportunament.            Descansin en pau 

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius.

Economia – recollit durant el mes  
d’octubre de 2020 

 

Parròquia de Colomers  251,21 €

Parròquia de Foixà  315,00 €

Parròquia de Garrigoles‐Les Olives  146,05 €

 Parròquia de Marenyà‐Tor i La Tallada  521,17 €

Parròquia de Rupià  422,90 €

Parròquia de Verges  579,24 €

Santuari de la Font Santa ‐ Jafre  475,74 €

 

Hi ha inclòs l’import de les col.lectes del DOMUND 

Col∙lectes especials per les obres  ‐  La col∙lecta prevista el dissabte dia 5 de desembre: 
COLOMERS   per sufragar la  restauració del Retaule Barroc de l’església. 
JAFRE   per sufragar les obres del Santuari.    Col∙lectes de novembre            COLOMERS              JAFRE 
                        80,11 €          92,50 €            

  
Imports recollits pel DOMUND 

 

Parròquia de Colomers  78,00 €

Parròquia de Foixà   315,00 €

Parròquia de Rupià  315,00 €

Parròquia de Garrigoles‐Les Olives  111,50 €

Parròquia de Marenyà‐Tor i La Tallada  350,12 €

Parròquia de Verges  253,62 €

Santuari de la Font Santa ‐ Jafre  140,10 €

TOTAL   1.563,34 €

DIA DEL SEMINARI  –  “PASTORS MISSIONERS”, els  dies  7  i  8 de desembre,  pregarem per  les 
vocacions sacerdotals i pels nostres seminaristes. La col∙lecta anirà per a la seva formació.         
 
La col.lecta s’havia previst pel mes de març, i no es va poder realitzar. 

ATENCIÓ   Atenent les indicacions actuals en relació a les mesures establertes davant de la 
pandèmia, les celebracions de la Missa del Gall, queden anul∙lades a partir de les 8 del vespre. 
 

Per la Puríssima la missa serà a Rupià. El dia de Nadal, no hi haurà missa a Rupià, serà a Foixà. 
 

Les celebracions de la Missa que es feien el dia de Sant Esteve  
              a les parròquies de Marenyà i de Canet de la Tallada, queden suspeses.   



HORARIS DE LES MISSES – DESEMBRE DE 2020             LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

 
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 
 

Divendres 4  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Martí Grau (12è. Aniversari) 
Josep Bonany 

(Intensions previstes pel dia   
14/11/2020, es va anul.lar)

Dissabte 5 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Difunts família Abelanda Puigbert 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 

co
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a 

p
e
r 
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Josep Bonany 

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

Diumenge 6 
2n. d'Advent 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Lola Solés payet (15è. aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Jaume Solés                                                          
Josep Maria Bofill 

a les 12 del migdia, VERGES   Difunts família Pagès Pareta 

Dilluns 7 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  

co
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 d
ia
  d

e
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SE
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A
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Pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Josep Hugas Alabau 

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

Dimarts 8 
PURÍSSIMA 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Acció de gràcies a Santa Llúcia 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
 

Pere Ponsatí i Pagès 

traspassà el dia 18 de maig, 
(la celebració prevista pel dia  
14/11/20 es va anul.lar) 

a les 12 del migdia, VERGES  
Familiars difunts que reben la capella de la 
Mare de Déu de Fàtima 

Divendres 11  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA   Pel poble 

Dissabte 12 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Pel poble  

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Josep Alabau Cortada (11è. aniversari)  

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

Diumenge 13 
3r. d'Advent 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Devoció a la Mare de Déu de la Font Santa 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ    Miquel Brancós i Creus (33è. aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES   Maria Carme Gifre Jofre    

Divendres 18  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   Mn. Pere Hugas 

Dissabte 19 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Pel poble  

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Josep Font i Teresa Parer 

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

Diumenge 20 
4t. d'Advent 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ   Providència Solés    /   Lolita                                                

a les 12 del migdia, VERGES   Josep Pareta Pujadas 

Dijous 24    
 Nit de Nadal 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Pel poble 

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

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

Divendres 25 
NADAL 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Antoni Brancós i Suñer/Josep Pi Planas 

Patrícia Serradell i Expòsito (47è. Aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES   Pel poble 

Dissabte 26 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
Esteve Carrera Manaut                                                        
Joaquim Costal Pagès (16è. aniversari) 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    Dolors Ribas i Pere Colomer 

Diumenge 27 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ    Rosari Suñer i Miquel Brancós Creus 

a les 12 del migdia, VERGES   Pel poble 

Dijous 31 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Maria Cos 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Mn. Pere Hugas 

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


