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L’Advent és la preparació per a les
interior, demana també una preparació externa per tal que visquem millor aquest temps 
litúrgic. 

 

Un primer signe és l’austeritat litúrgica
Quaresma, sinó un temps de preparació i espera joiosa. Per això tenim el color morat dels 
ornaments, que és un color més apaivagat en contrast al color blanc 
Nadal. També és bo tenir una decoració més austera a l’església per tal que pel Nadal tot sigui 
ornamentat. En la litúrgia no cantem el Glòria, que és l’himne dels àngels a Betlem i que 
cantarem solemnement la nit de Nadal; si bé can
 

Un segon signe són els cants d’Advent
reservats per a aquest temps, per tal de prendre consciència que estem en l’Advent.
 

Un tercer signe és la corona d’Advent
d’Europa, ha arrelat molt a casa nostra. Consisteix en una corona de branques verdes, 
col·locada en un lloc prou visible i digne, i que té enganxades quatre espelmes vistoses, pels 
quatre diumenges d’Advent. Cada diumen
quatre espelmes enceses el diumenge quart d’Advent, precedit d’una pregària o un cant. És un 
signe que podem fer tant a l’església com a casa.
 

Un quart signe és el calendari d’Advent
mes de desembre, fins al dia 25, que es va obrint i en cada una d’elles es van veient dibuixos de 
tema nadalenc que donen sentit a la festa. És una bona eina pedagògica per als nens per tal 
que entrin en la vivència del Nadal. El problema és que hi ha al mercat molts calendaris 
d’Advent que tenen molt poc a veure amb un calendari cristià. Si és així, més val estalviar
 

Un cinquè signe és la col·lecta pels
està basada en l’amor fratern que el mateix Jesús ens ha donat. L’Església fa la col·lecta pels 
pobres tant amb menjar o amb diners mitjançant
 

Finalment, un sisè signe de l’Advent és
d’ambientar-nos a casa que celebrarem les festes de Nadal i alhora és una molt bona eina 
catequètica per als nens, tot explicant cada personatge bíblic i explicar també el naixement de 
Jesús.      
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és la preparació per a les solemnitats del Nadal i l’Epifania. I en aquesta preparació 
interior, demana també una preparació externa per tal que visquem millor aquest temps 

litúrgica: sabem que l’Advent no és un temps penitencial com la 
Quaresma, sinó un temps de preparació i espera joiosa. Per això tenim el color morat dels 
ornaments, que és un color més apaivagat en contrast al color blanc 
Nadal. També és bo tenir una decoració més austera a l’església per tal que pel Nadal tot sigui 
ornamentat. En la litúrgia no cantem el Glòria, que és l’himne dels àngels a Betlem i que 
cantarem solemnement la nit de Nadal; si bé cantem l’al·leluia. 

d’Advent, que només es canten aquest temps i que és bo tenir
reservats per a aquest temps, per tal de prendre consciència que estem en l’Advent.

d’Advent. Si bé és un costum que ens ha vingut dels països nòrdics 
d’Europa, ha arrelat molt a casa nostra. Consisteix en una corona de branques verdes, 
col·locada en un lloc prou visible i digne, i que té enganxades quatre espelmes vistoses, pels 
quatre diumenges d’Advent. Cada diumenge se n’encén una progressivament fins arribar a les 
quatre espelmes enceses el diumenge quart d’Advent, precedit d’una pregària o un cant. És un 
signe que podem fer tant a l’església com a casa. 

d’Advent, basat en un quadre amb finestretes per a cada dia del 
mes de desembre, fins al dia 25, que es va obrint i en cada una d’elles es van veient dibuixos de 
tema nadalenc que donen sentit a la festa. És una bona eina pedagògica per als nens per tal 

Nadal. El problema és que hi ha al mercat molts calendaris 
d’Advent que tenen molt poc a veure amb un calendari cristià. Si és així, més val estalviar

pels pobres, per tal d’adonar-nos que la nostra vida cristiana 
à basada en l’amor fratern que el mateix Jesús ens ha donat. L’Església fa la col·lecta pels 

pobres tant amb menjar o amb diners mitjançant Càritas. 

Finalment, un sisè signe de l’Advent és fer el pessebre dies abans del Nadal, per tal 
sa que celebrarem les festes de Nadal i alhora és una molt bona eina 

catequètica per als nens, tot explicant cada personatge bíblic i explicar també el naixement de 
                              Centre de Pastoral Litúrgica.
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. I en aquesta preparació 
interior, demana també una preparació externa per tal que visquem millor aquest temps 

: sabem que l’Advent no és un temps penitencial com la 
Quaresma, sinó un temps de preparació i espera joiosa. Per això tenim el color morat dels 
ornaments, que és un color més apaivagat en contrast al color blanc i clar que tindrem per 
Nadal. També és bo tenir una decoració més austera a l’església per tal que pel Nadal tot sigui 
ornamentat. En la litúrgia no cantem el Glòria, que és l’himne dels àngels a Betlem i que 

, que només es canten aquest temps i que és bo tenir-los 
reservats per a aquest temps, per tal de prendre consciència que estem en l’Advent. 

ue ens ha vingut dels països nòrdics 
d’Europa, ha arrelat molt a casa nostra. Consisteix en una corona de branques verdes, 
col·locada en un lloc prou visible i digne, i que té enganxades quatre espelmes vistoses, pels 

ge se n’encén una progressivament fins arribar a les 
quatre espelmes enceses el diumenge quart d’Advent, precedit d’una pregària o un cant. És un 

amb finestretes per a cada dia del 
mes de desembre, fins al dia 25, que es va obrint i en cada una d’elles es van veient dibuixos de 
tema nadalenc que donen sentit a la festa. És una bona eina pedagògica per als nens per tal 

Nadal. El problema és que hi ha al mercat molts calendaris 
d’Advent que tenen molt poc a veure amb un calendari cristià. Si és així, més val estalviar-se’l. 

nos que la nostra vida cristiana 
à basada en l’amor fratern que el mateix Jesús ens ha donat. L’Església fa la col·lecta pels 

dies abans del Nadal, per tal 
sa que celebrarem les festes de Nadal i alhora és una molt bona eina 

catequètica per als nens, tot explicant cada personatge bíblic i explicar també el naixement de 
Centre de Pastoral Litúrgica. 



 

 

 

 
 

 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria, la plena de gràcia. La festa que se celebra el 8 de desembre, 
tradicionalment se l'ha nomenada la festa de la "Immaculada". Amb 
aquesta expressió es vol significar l'absència de pecat i de mal en 
Maria des de la seva concepció.  
 

També se l'anomena "Puríssima Concepció". Si partim dels 
fonaments evangèlics del contingut de la festa, parlem de la festa de 
Maria la "plena de gràcia".  Maria és l'agraciada per Déu, la noia a 
qui Déu li ha concedit el seu favor. 
 

Maria, la dona de poble. Maria ha rebut de Déu el gran do, en primer 
lloc, de la vida, d'esdevenir persona humana, lliure de la força del mal 
des del si de la mare fins al seu darrer moment de la vida. 
 

Maria va ser una nena, una noia, una dona de poble que va viure 
generosament enmig dels seus conciutadans. El do de Déu, 
l'abundosa gràcia de Déu va anar realitzant-la com a persona, com a 
jueva, com a dona, com a mare, com a creient.  
 

La grandesa de Maria va estar en la seva senzillesa i naturalitat, en la 
seva acceptació de la humanitat, vivint la seva vida de fe i pietat, la 
seva constant recerca de la voluntat de Déu amb ella,  especialment 
com a mare del seu Fill.  
 

Maria, la mare del Salvador. La unió i l'amor entranyable, totalment 
exempt d'egoisme, vers el  seu Fill, la va portar al seu mateix destí, 
aquell que Déu tenia previst ja des d'abans de crear el món, com ho 
expressat Pau en la carta als Efesis, i que, segons el relat mític del 
Gènesi, Adam i Eva,  el van malversar.  
 

I Maria, plena de gràcia, porta al nostre món Jesús, qui amb la seva 
vida entre nosaltres i viscuda humanament amb la força de l'Esperit 
redreça  el que la humanitat, en la qual nosaltres hi som 
inclosos, havia malmès amb el pecat.  
 

Agraïts per Maria. Maria enmig de l'Advent ens ajuda  a viure 
l'esperança de la victòria del bé sobre el mal, de l'amor sobre 
l'egoisme, de la gràcia sobre el pecat,  de la vida sobre la mort... 
d'allò que a la nostra ment, i pel que veiem al nostre món, sembla 
una utopia i una ingenuïtat.  
 

Donem, doncs, avui gràcies a Déu pel gran do de Maria i pel do que 
va rebre, no solament per a ella, sinó també per a tots els homes i 
dones. Nosaltres, com Maria, ens volem unir a Jesús, al seu destí en 
el nostre darrer dia.  
 

I en tot l'Advent, nosaltres, encara que, sovint esclavitzats pel nostre 
egoisme i per l'ambient que ens rodeja i enlluerna, però 
generosament perdonats per l'amor entranyable que Déu ens té, ens 
hi anirem unint, tot preparant-nos per al Nadal.       
                        
                       Pregaria.cat 

 

PREGÀRIA 
Vós que sou la noia 
guardeu la meva mirada clara i pura 
i doneu al meu cos salut i força. 
 

Vós que sou la dona,  
beneïda d’entre totes 
doneu-me l’alegria  
de saber fer feliços als altres. 
 

Vós que sou la mare, 
prepareu-me a donar la vida 
i ajudeu-me a donar-la. 
 

Vós que sou tota plena de la Vida, 
doneu-me la joia de viure 
i que sempre brilli la meva alegria. 
 

Vós que sou la Immaculada, 
feu que resisteixi el mal 
i que lluiti contra la temptació. 
 

Vós que sou la Mare del Crist, 
feu més gran el meu amor 
i empleneu-lo amb l’Amor. 
 

Vós que sou la Mare de l’Església, 
obriu el meu cor a tothom 
i feu que cada dia estimi més al Crist. 

    

CONSELL INTERPARROQUIAL 
Dissabte dia 18 de desembre a les 
11 del matí.         Les persones que 
formen el Consell Interparroquial 
estan convocades a reunir-se al 
Santuari de la Font Santa. 



                                                                                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    Verges, de dilluns a dijous a partir de les 6 de la tarda
              A la Font Santa divendres a partir de ¾ de 6 de la tarda
  A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de le

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 7
                       El primer dimecres de mes la 

Col.lecta DOMUND 2022 

Parròquia de Colomers 

Parròquia de Foixà 

Parròquia de Rupià 

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada

Santuari de La Font Santa (Pq. Jafre) 

Parròquia de Verges 

TOTAL  

Trobada de VIDA CREIXENT 
El dimecres 1 de desembre   
a les 4 de la tarda  
als locals parroquials de Verges            
Els dies que hi ha trobada de Vida 
Creixent, la celebració de la  Missa a
Verges, és a 2/4 de 6 de la tarda. 

 

Confessions  
i consultes 

MOLT  BON  NADAL  2021

Les paraules profètiques de Zacaries en aquest 
càntic anuncien el misteri de Nadal: 
d’un salvador poderós que ens alliberarà dels 

enemics, il·luminarà les nostres tenebres i ens 

guiarà per camins de pau. També anuncia la 

missió de Joan, que acaba de néixer.

 

Per tres vegades el càntic desvela el que mou Déu 

a actuar d’aquesta forma tan extraordinària a 

favor nostre i de tota la humanitat: el   seu amor 

entranyable i fidel. Aquest és el misteri del Nadal 

deixem-nos estimar per Déu! 

 

Et beneïm Senyor, Déu d’Israel i de tota la 
humanitat perquè, mogut pel teu amor 
entranyable i fidel, ens envies el teu propi Fill com 
a salvador poderós.          

           

                                                                                                                            

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

les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de les misses

de dilluns a dijous a les 7 de la tarda, 
El primer dimecres de mes la celebració de la Missa és a 2/4 de

Col.lecta GERMANOR 2022

Parròquia de Colomers 

Parròquia de Foixà 

Parròquia de Rupià 

Parròquies de Garrigoles - Les Olives

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada

Santuari de La Font Santa (Pq. Jafre)

Parròquia de Verges 

TOTAL  
 

76,16 € 

395,00 € 

    195,00 €  

144,00 € 

Tor  i  La Tallada 219,90 € 

415,56 € 

138,61 € 

1.584,23 € 

            
Els dies que hi ha trobada de Vida 

Missa a 

MOLT  BON  NADAL  2021 

         Els ministeris laïcals: què són
      preparació i espiritualitat.
Lloc: església parroquial de Torroella de Montgrí
Dia: dijous 2 de desembre 
Hora: de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre
A càrrec de Mn. Jordi Font 

  EEnnss  vviissiittaarràà  uu

                                                  
PPeerr  iill..lluummiinnaarr  eellss

          

FORMACIÓ 

Les paraules profètiques de Zacaries en aquest 
càntic anuncien el misteri de Nadal: el naixement 

d’un salvador poderós que ens alliberarà dels 

enemics, il·luminarà les nostres tenebres i ens 

guiarà per camins de pau. També anuncia la 

aba de néixer. 

Per tres vegades el càntic desvela el que mou Déu 

a actuar d’aquesta forma tan extraordinària a 

favor nostre i de tota la humanitat: el   seu amor 

entranyable i fidel. Aquest és el misteri del Nadal – 

Senyor, Déu d’Israel i de tota la 
humanitat perquè, mogut pel teu amor 
entranyable i fidel, ens envies el teu propi Fill com 

Missa de cada dia 
PESSEBRE VIVENT    
 
2 de gener a

, excepte vigílies i festius. 
, excepte vigílies i festius. 

s celebracions de les misses 

excepte vigílies i festius. 
a 2/4 de 6 de la tarda.        

Col.lecta GERMANOR 2022 

43,90 € 

380,00 € 

      60,00 €  

Les Olives 65,00 € 

Tor  i  La Tallada 174,00 € 

Santuari de La Font Santa (Pq. Jafre) 152,10 € 

170,00 € 

1.045,00 € 

Els ministeris laïcals: què són?, diversitat, 
preparació i espiritualitat.  

Torroella de Montgrí 

del vespre 

uunn  SSooll,,    

            qquuee  vvéé  ddeell  CCeell!!    
ss  qquuee  vviiuueenn  aa    llaa  ffoossccaa!!        

      LLlluucc  11;;  6677--7799 

Formació per 
millorar el servei  

a la litúrgia 

PESSEBRE VIVENT     
a la Tallada d’Empordà 

2 de gener a les 6 de la tarda 



HORARIS DE LES MISSES – DESEMBRE DE 2021                LES INTENCIONS DE LA MISSA 
Divendres 3 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Josep Hugas Alabau 

Dissabte 4 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Mn. Pere Hugas 

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

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  Mn. Pere Hugas 

Diumenge 5  
2n ADVENT 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Acció de gràcies a la Mare de Déu de la Font 
Santa (DP)                                      
Concepció, Joan i Martirià Hereu 

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

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Dimarts 7 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Xavier Armengol i Barniol (1r. aniversari)     

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  

Dimecres 8  
IMMACULADA 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Difunts família Vilabella Bahí 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Trinidad  Ramos     /   Família Falgàs Figueras 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 10 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 11 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Maria Portell Dalmau  

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  
Joaquim Costal (21è. aniversari)                               
Josep Bonany 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  difunts família Gallostre Pujades 

Diumenge 12  
3r ADVENT 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Lola Solés Payet  / Devoció a Santa Llúcia 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Miquel Brancós i Creus (34è. Aniversari)                  
Difunts família Torrent Genís 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 17 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 18 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Mn. Pere Hugas 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Esteve Carrera Manaut                     

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Mn. Pere Hugas 

Diumenge 19   
4t ADVENT 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  Patrícia Serradell Expósito 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 24 
Nit de Nadal 

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

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

a les 8 del vespre, LES OLIVES   pel poble 

a les 10 del vespre, TOR pel poble 

Dissabte 25    
NADAL 

a les 10 del matí, LA TALLADA Devoció a la Sagrada Família 

a 3/4 de 11 del matí, RUPIÀ Josep Cadanet  i  Àngela Quer  / Vicenç Cadanet 

a 3/4 de 11 del matí, FOIXÀ  
Antoni Bracós i Suñer  / León Villacampa                                                         
Miquel Brancós i Creus i Rosari Suñer            
Josep Pi i família    / Familiars Torrent Genís 

a les 12 del migdia, VERGES  Jaume Poch Perich 

Diumenge 26  
SANT ESTEVE 

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

a 3/4 d' 11 del matí, CANET pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 31 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere 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 


