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El temps 
 
Ha arribat l’Advent, temps d’espera, temps que dóna a la nostra vida un impuls nou. Temps de 
preparació de la primera vinguda de Nostre Senyor Jesucrist, que celebrarem el dia de Nadal, 
alhora que també disposa i orienta l’Es
temps. 
 
En l’Advent revivim i actualitzem el desig de Jesús en les nostres vides i el canvi de cor que això 
implica. Aquest temps litúrgic ens ajuda a obrir el cor a la llibertat i la nova vida que 
porta a través del seu Evangeli i de la seva pròpia persona. Vetllem!
 
Que aquest Advent no sigui un Advent més. Que no sigui una repetició monòtona del que hem 
fet altres anys. Ans al contrari, que el visquem com
signifiqui un abans i un després. Que 
l’Esperit, persones millors capaces de construir una comunitat autènticament evangèlica.
 
El nostre Déu ve! I ens demana que ens encarreguem de la seva fa
de Déu amb justícia eterna per al món. Comencem un any litúrgic nou. Serà totalment de Déu? 
 
Jesús ens torna a recordar que sempre està a punt per a fer
a néixer dins nostre; només cal que e
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temps d’Advent.... una oportunitat.

Ha arribat l’Advent, temps d’espera, temps que dóna a la nostra vida un impuls nou. Temps de 
preparació de la primera vinguda de Nostre Senyor Jesucrist, que celebrarem el dia de Nadal, 
alhora que també disposa i orienta l’Església vers la «segona vinguda» del Senyor, al final dels 

En l’Advent revivim i actualitzem el desig de Jesús en les nostres vides i el canvi de cor que això 
implica. Aquest temps litúrgic ens ajuda a obrir el cor a la llibertat i la nova vida que 
porta a través del seu Evangeli i de la seva pròpia persona. Vetllem! 

Que aquest Advent no sigui un Advent més. Que no sigui una repetició monòtona del que hem 
al contrari, que el visquem com l’únic Advent de la nostra vida.

signifiqui un abans i un després. Que l’Advent faci de nosaltres, cristians nous oberts al do de 
l’Esperit, persones millors capaces de construir una comunitat autènticament evangèlica.

El nostre Déu ve! I ens demana que ens encarreguem de la seva família. Ve el Regne de la pau 
de Déu amb justícia eterna per al món. Comencem un any litúrgic nou. Serà totalment de Déu? 

Jesús ens torna a recordar que sempre està a punt per a fer-se present a les nostres vides, per 
a néixer dins nostre; només cal que estiguem a l’aguait.  A què esperem, doncs?

    (Text, extret de l’Abadia de Montserrat)
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d’Advent.... una oportunitat. 

Ha arribat l’Advent, temps d’espera, temps que dóna a la nostra vida un impuls nou. Temps de 
preparació de la primera vinguda de Nostre Senyor Jesucrist, que celebrarem el dia de Nadal, 

glésia vers la «segona vinguda» del Senyor, al final dels 

En l’Advent revivim i actualitzem el desig de Jesús en les nostres vides i el canvi de cor que això 
implica. Aquest temps litúrgic ens ajuda a obrir el cor a la llibertat i la nova vida que Jesús ens 

Que aquest Advent no sigui un Advent més. Que no sigui una repetició monòtona del que hem 
l’únic Advent de la nostra vida. Que 

cristians nous oberts al do de 
l’Esperit, persones millors capaces de construir una comunitat autènticament evangèlica. 

mília. Ve el Regne de la pau 
de Déu amb justícia eterna per al món. Comencem un any litúrgic nou. Serà totalment de Déu?  

se present a les nostres vides, per 
A què esperem, doncs? 

(Text, extret de l’Abadia de Montserrat) 
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Col.lecta  DOMUND 2022 

Parròquia de Colomers 38,45 € 

Parròquia de Foixà 385,00 € 

Parròquia de Rupià     295,00 €  

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 100,00 € 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada 350,00 € 

Parròquia de Jafre 543,60 € 

Parròquia de Verges 252,95 € 

TOTAL  1.965,00 € 

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. 

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius. 
                       El dimecres 14  de desembre la celebració de la Missa és a 2/4 de 6 de la tarda.        

 
 

Confessions  
i consultes 

MOVIMENT PARROQUIAL    -   Hem pregat per: 
VERGES -  Maria Teresa Pareta Figueras, que morí el dia 9 de novembre a l’edat de 89 anys. 
      Josep Motas Bombardó, que morí el dia 20 de novembre a l’edat de 96 anys.          Descansin en pau. 

´      

AVE MARIA 
 

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. 

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,... 
 

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,... 
 

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,... 
 

               Lletra i música grup Kairoi 

Trobada de VIDA CREIXENT 
El dimecres 14 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. 
 

         Aquest més la trobada és el segon dimecres. 

Les quantitats de les col.lectes  de GERMANOR, es 
publicaran en el full del mes de gener de 2023. 

La nit de la Puríssima 
 

Quin cel més blau aquesta nit! 

Sembla que es vegi l’infinit, 

en tota sa grandesa, 

en tota sa dolcesa; 

l’Infinit sense vels, 

més enllà de la lluna i els estels. 

 

La lluna i els estels brillen tan clar 

en el blau infinit de la nit Santa, 

que l’ànima s’encanta 

enllà... 

 

Aquesta nit és bé una nit divina. 

La Puríssima, del cel 

va baixant per aquest blau que Ella 

il·lumina, 

deixant més resplendors en cada estel. 

 

Per la nit de desembre Ella davalla, 

i l’aire se tempera, i el món calla. 

 

Davalla silenciosa... 

Ai, quina nit més blava i més formosa! 
 

                        Poema de Joan Maragall 



                                                                                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaris de celebracions a diferents parròquies.
Les de Nadal, cal consultar els horaris a cada una d’elles

La corona d’Advent té quatre espelmes, 
una per a cada diumenge d’advent, que 
s’encenen en el moment de pregària i 
meditació de la família o de la comunitat.

DISSABTE 1r  2n  3r  

Albons    17,30 h   

Bellcaire  
17,30 

h 
    

Colomers     17 h  18,30 h

Jafre 
 18,30 

h 
 18,30 h   

La Bisbal 
d’Empordà 

 19 h  19 h  19 h

Les Olives   17 h 
C. Paraula  

 17 h   17 h

 Torroella de 
Montgrí 

19 h  19 h 19 h

Ullà     18 h

 

DIUMENGE 1r  2n  3r  

Foixà   10.30 h   

Fonolleres       

La Bisbal 
d’Empordà 

9  h               
12 h 

 9  h               
12 h 

 9  h              
12 h

La Pera  10,45 h 
C. Paraula  
10,45 h 

  

La Tallada  9,30 h    9,30 h

Parlavà 
C. Paraula  
10,45 h 

 10.30 h 
C. Paraula

10,45 h

Púbol      10,45 h

Rupià       

Torroella de 
Montgrí 

 12 h  12 h  12 h

Ultramort       

Verges            12 h  12 h  12 h

                                                                                  

                                                                                   

Horaris de celebracions a diferents parròquies.  
Les de Nadal, cal consultar els horaris a cada una d’elles 

QUAN SOMRIUS 
 

Ara que la nit s'ha fet més llarga
ara que les fulles ballen danses al racó.
Ara que els carrers estan de festa
avui que la fred duu tants records.
Ara que sobren les paraules
ara que el vent bufa tant fort.
Avui que no em fa falta veure't, 
ni tan sols parlar, 
per saber que estàs al meu cost
 

És Nadal al meu cor, 
quan somrius content de veure'm
quan la nit es fa més freda
quan t'abraces al meu cos.
I les llums de colors, 
m'il·luminen nit i dia,
les encens amb el somriure
quan em parles amb el cor.
 

És el buit que deixes quan t'aixeques
és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú.
Són petits detalls tot el que em queda
com queda al jersei un cabell llarg.
Vas dir que mai més tornaries
el temps pacient ha anat passant.
Qui havia de dir que avui estaries esperant
que ens trobéssim junts al teu costat.
 

És Nadal al teu cor, 
quant somric content de veure't.
Quan la nit es fa més neta
quan m'abraço al teu cos.
I les llums de colors, 
m'il·luminen nit i dia.
Les encén el teu somriure
quan et parlo amb el cor.
 

Compositor: Josep Maria Th

La corona d’Advent té quatre espelmes, 
una per a cada diumenge d’advent, que 
s’encenen en el moment de pregària i 
meditació de la família o de la comunitat. 

PESSEBRE VIVENT i CONCERT DE NADAL 
amb el “Cor de la Tallada”

la Tallada d’Empordà, 30 de desembre a les 6 de la tarda

 4t  5è  

    

    

18,30 h     17 h 

 18,30 h  18,30 h 

19 h  19 h  19 h 

17 h   17 h 
C. Paraula  
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 19 h  19 h 

     

 4t  5è  
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9  h              
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12 h 
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12 h 

C. Paraula  
10,45 h 

C. Paraula  
10,45 h 

9,30 h    9,30 h 

C. Paraula   
10,45 h 

    

10,45 h     

 10.30 h   

12 h  12 h 12 h 

 10.30 h   

h  12 h  12 h 

UUss  aannuunncciiee
qquuee  ppoorrttaarràà  aa  tt
aalleeggrriiaa::  aavvuuii  aa  

hhaa  nnaassccuutt

INVOCACIÓ A l’ESPERIT SANT

Senyor Jesucrist, Fill del Pare, envieu ara el vostre 

Esperit sobre la terra.  

Feu que l’Esperit Sant habiti en el cor de tots els 

pobles, per a què siguin preservats de la corrupció, 

de les calamitats i de la guerra.  

Que la senyora de tots els pobles, q

Maria, sigui la nostra Advocada.   

Amén.  

 

Ara que la nit s'ha fet més llarga, 
que les fulles ballen danses al racó. 

Ara que els carrers estan de festa, 
vui que la fred duu tants records. 

Ara que sobren les paraules, 
ra que el vent bufa tant fort. 

Avui que no em fa falta veure't,  

er saber que estàs al meu costat. 

uan somrius content de veure'm, 
uan la nit es fa més freda, 
uan t'abraces al meu cos. 

, 
es encens amb el somriure, 
uan em parles amb el cor. 

És el buit que deixes quan t'aixeques, 
s el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. 

Són petits detalls tot el que em queda, 
om queda al jersei un cabell llarg. 

Vas dir que mai més tornaries, 
l temps pacient ha anat passant. 

Qui havia de dir que avui estaries esperant, 
unts al teu costat. 

uant somric content de veure't. 
Quan la nit es fa més neta, 

uan m'abraço al teu cos. 

'il·luminen nit i dia. 
Les encén el teu somriure, 

uan et parlo amb el cor. 

: Josep Maria Thió Fernández De Henestrosa 

PESSEBRE VIVENT i CONCERT DE NADAL  
amb el “Cor de la Tallada” 

Tallada d’Empordà, 30 de desembre a les 6 de la tarda. 

eemm  uunnaa  bboonnaa  nnoovvaa  
ttoott  eell  ppoobbllee  uunnaa  ggrraann  
a  llaa  cciiuuttaatt  ddee  DDaavviidd,,  
tt  EEll  SSaallvvaaddoorr!!  

INVOCACIÓ A l’ESPERIT SANT 

Senyor Jesucrist, Fill del Pare, envieu ara el vostre 

 

Feu que l’Esperit Sant habiti en el cor de tots els 

pobles, per a què siguin preservats de la corrupció, 

de les calamitats i de la guerra.   

Que la senyora de tots els pobles, que un dia era 

Maria, sigui la nostra Advocada.    



      HORARIS DE LES MISSES – DESEMBRE DE 2022                LES INTENCIONS DE LA MISSA 

Divendres 2 a 2/4 de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 3 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  Josep Grau Font 

Diumenge 4  
2n ADVENT 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Concepció, Joan i Martirià Hereu                     
Joaquim Ferrer Puig                                                     
Rosa Ponsatí Frigola (religiosa del Cor de Maria) 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Dimecres 7 a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Lluís i Marc Castañé 

  a 2/4 de 7 de la tarda, FONT SANTA Xavier Armengol 

Dijous 8 
IMMACULADA 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Miquel Brancós Creus (35è. Aniversari)                                 
Difunts Família Boladeras Masmiquel                 
Família Falgàs Figueras 

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

Divendres 9 a 2/4 de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 10 3r 

ADVENT 

a les 5 de la tarda, COLOMERS Família Pons Bosch 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  
Esteve Carrera Manaut                                                 
Josep Bonany Terrats 

Diumenge 11    
3r ADVENT 

a 2/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Difunts família Falgàs Figueras                          
Miquel Brancós i Creus (35è. aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 16 a 2/4 de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 17 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, COLOMERS   Família Bolomer Ribas 

Diumenge 18 
4t ADVENT 

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

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 23 A 2/4 de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 24   
Missa del Gall 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES Difunts família Fàbrega Batlle 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  Joaquima Vila  Joaquim Bonany 

a les 8 del vespre, COLOMERS   pel poble 

Diumenge 25   
NADAL 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Lola Solés Payet (17è. aniversari)                                      
Devoció a la Sagrada Família 

a 2/4 d'11 del matí, FOIXÀ   

Antoni Brancós                                                      
Miquel Brancós i Rosari Suñer                                
Mercè i Magdalena Pontonet                                                
Josep Pi Planas i família 

a les 11 del matí, RUPIÀ  

Acció de gràcies                                                              
Joan Fàbregas        /        Família Cadanet Quer                                                                         
Josep Ma. Bofill    /         Rosa Bofill i Jaume Pons                                          
Florenci Ferran Puig       Ana Fusellas Costa                                               
Joaquim Serra Presas  / Joaquim Gou Montalat 

a les 12 del migdia, VERGES  
 Tonet Batlle i Remei Grau                                                       
Jaume Poch Perich 

Divendres 30 a 2/4 de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 31 
a les 5 de la tarda, COLOMERS pel poble 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  Joaquim Costal (aniversari) 
 

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 


