
Santuari de la Font Santa i parròquies de

Canet, Colomers,

La Sala, La Tallada, Marenyà

  SUPLEMENT DEL FULL PARROQUI

  www.bisbatgirona.cat  (cercar parròquia concreta)

  Despatx parroquial, a hores convingudes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
FESTA DE LA CANDELERA

 

El dissabte dia 1 i el diumenge dia 2 de febrer
a les celebracions de les misses, 
hi haurà benedicció de candeles.

 

LA CANDELERA 
 

El 2 de febrer és la Candelera, una diada al bell mig de l’hivern, que clou el cicle nadalenc. Però què se 
celebra? 

La Candelera és una festa religiosa que es fa quaranta dies després de Nadal i commemora la presentació de 
Jesús al temple de Jerusalem. En la tradició jueva, les mares havien d’esperar
part per purificar-se i fins aleshores no
ritual es materialitzava amb una oferta i benedicció d’espelmes de cera. És una de les festes més antigues 
entre totes les que té dedicades la Mare de Déu durant l’any: la va introduir el p

Però com passa molt sovint en el calendari festiu, aquesta festa religiosa té un rerefons anterior, pagà. Hi ha 
qui creu que podria ser hereva d’antics costums romans que es feien durant les Parentalia, en què hi havia 
processons amb espelmes. Però sembla que el sentit de la festa era totalment diferent: servia per a retre 
una espècie de culte a les ànimes dels difunts.

Fins fa pocs anys a les esglésies es recreaven processons molt similars a les que devia fer Maria una vegada 
passada la quarantena. Se n’encarregaven dones, sobretot les que havien estat mares feia poc, i portaven 
grans candeles enceses. Per això és una de les moltes festes de la llum que es fan i hom creu que les 
espelmes beneïdes aquest dia tenen virtuts protectores.

Per tots aquests motius, i perquè clou el cicle nadalenc,
Candelera és un dia important del calendari festiu. 
I per això els més puristes de la tradició dicte
pot treure el pessebre –ni els guarniments de Nadal
fins que no arriba aquesta data.      
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FESTA DE LA CANDELERA 

diumenge dia 2 de febrer,  
a les celebracions de les misses,  
hi haurà benedicció de candeles. 

, una diada al bell mig de l’hivern, que clou el cicle nadalenc. Però què se 

La Candelera és una festa religiosa que es fa quaranta dies després de Nadal i commemora la presentació de 
Jesús al temple de Jerusalem. En la tradició jueva, les mares havien d’esperar-se quaranta dies després del 

se i fins aleshores no podien presentar el nadó davant les autoritats religioses. Aquest 
ritual es materialitzava amb una oferta i benedicció d’espelmes de cera. És una de les festes més antigues 
entre totes les que té dedicades la Mare de Déu durant l’any: la va introduir el papa Gelasi I l’any 496.

Però com passa molt sovint en el calendari festiu, aquesta festa religiosa té un rerefons anterior, pagà. Hi ha 
qui creu que podria ser hereva d’antics costums romans que es feien durant les Parentalia, en què hi havia 

b espelmes. Però sembla que el sentit de la festa era totalment diferent: servia per a retre 
una espècie de culte a les ànimes dels difunts. 

Fins fa pocs anys a les esglésies es recreaven processons molt similars a les que devia fer Maria una vegada 
a la quarantena. Se n’encarregaven dones, sobretot les que havien estat mares feia poc, i portaven 

grans candeles enceses. Per això és una de les moltes festes de la llum que es fan i hom creu que les 
espelmes beneïdes aquest dia tenen virtuts protectores. 

Per tots aquests motius, i perquè clou el cicle nadalenc,                                                                                            
Candelera és un dia important del calendari festiu.    
I per això els més puristes de la tradició dicten que no es  

ni els guarniments de Nadal– 

Compartiment d'un retaule escultòric dedicat a la Mare de Déu. 
Procedeix de la cripta de la col·legiata de Sant Pere d'Àger (Noguera).
 Baix relleu en pedra calcària policromada i daurada.
d’Art de Catalunya 
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, una diada al bell mig de l’hivern, que clou el cicle nadalenc. Però què se 

La Candelera és una festa religiosa que es fa quaranta dies després de Nadal i commemora la presentació de 
se quaranta dies després del 

podien presentar el nadó davant les autoritats religioses. Aquest 
ritual es materialitzava amb una oferta i benedicció d’espelmes de cera. És una de les festes més antigues 

apa Gelasi I l’any 496. 

Però com passa molt sovint en el calendari festiu, aquesta festa religiosa té un rerefons anterior, pagà. Hi ha 
qui creu que podria ser hereva d’antics costums romans que es feien durant les Parentalia, en què hi havia 

b espelmes. Però sembla que el sentit de la festa era totalment diferent: servia per a retre 

Fins fa pocs anys a les esglésies es recreaven processons molt similars a les que devia fer Maria una vegada 
a la quarantena. Se n’encarregaven dones, sobretot les que havien estat mares feia poc, i portaven 

grans candeles enceses. Per això és una de les moltes festes de la llum que es fan i hom creu que les 

                                                                                          la 

Compartiment d'un retaule escultòric dedicat a la Mare de Déu.   
Procedeix de la cripta de la col·legiata de Sant Pere d'Àger (Noguera). 
Baix relleu en pedra calcària policromada i daurada.  Segle: XIV  Museu 



 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trobada de VIDA CREIXENT 
Dimecres dia 5 de febrer a les 4 de la tarda 

als locals parroquials de Verges 

    MOVIMENT PARROQUIAL   -   DEFUNCIÓ 
    VERGES  –  hem pregat per Narcís Salellas  Bosch , que morí a Girona el dia 20 de gener de 2020 a  

                         l’edat de 95 anys.                                                Descansi en pau 

CÀRITAS, aliment del mes de febrer    OLI 
Cada mes es recullen aliments bàsics, en coordinació 

amb els serveis socials, per a persones i famílies que 

tenen dificultats econòmiques per cobrir les seves 

necessitats d’alimentació.                        Moltes gràcies 

     Cine Forum  a Rupià  

el dissabte 8 de febrer amb “Avanti”, de B. Wilder pel·lícula del 1972 amb una durada de 144 minuts. 

Pregària 
 

Aquí em tens, vull fer la teva voluntat. 
Dóna’m, Senyor,  
un cor vigilant, perquè el pensament irreflexiu  
no m’aparti de tu; 
Un cor noble, que cap sentiment indigne 
m’envaeixi; 
Un cor sincer, que cap segona intenció 
no em faci decantar del camí, 
Un cor fot, que cap duresa no em trenqui; 
Un cor lliure, que cap passió em subjugui. 
 

Dóna’m, Senyor, 
Un enteniment que et conegui, 
Un zel que et cerqui, 
Una saviesa que et trobi, 
Una vida que et plagui, 
Una constància que recolzi confiadament en tu 
I una confiança que finalment t’aconsegueixi. 
 

Aquí em tens, 
Déu meu vull fer la teva voluntat. 

ELS COMPTES DE L’ANY 2019 
El mes de febrer, els altres anys es publicava el tancament econòmic de l’any anterior.   

Enguany es publicaran en el full eclesial del mes de març de 2020 

Dades 
estadístiques 2019 

Colomers 
 Foixà          
La Sala 

Garrigoles    
Les Olives 

Jafre 
La 

Tallada 
Marenyà  

Tor 
Rupià Verges TOTALS 

Baptismes _ _ 1 _ 2 1 1 1 6 

Primera comunió _ _ 1 _ _ _ _ 1 

Confirmacions _ _ _ _ _ _ _ _ 0 

Matrimonis _ _ _ _ 1 _ _ 1 2 

Defuncions 1 5 2 5 1 2 1 11 28 

 

                Col·lectes especials per obres  
La col·lecta del dissabte dia 1 de febrer  a: 
COLOMERS  per sufragar la restauració del  
 Retaule  Barroc de l’església. 
JAFRE   per sufragar les obres del Santuari.                        

Imports de les COL·LECTES de gener, pel retaule de Colomers  
i per les  obres del Santuari de la Font Santa:    
                   Colomers   72,05 €    La Font Santa   74,72 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Millorar la qualitat d'ensenyament de la província de Zambezia a Moçambic   (Àfrica Austral) 
Projecte: MOZ / 71.636 / LX D 
                      Problema resoldre 

 Inseguretat, especialment a la nit, quan els i les alumnes, sobretot les noies, van als dormitoris. 
 Les persones que viuen a la zona passen constantment per les instal·lacions espatllant-les i emportant-se  

béns de l’escola. 
                      Objectiu general 

 Millorar la qualitat d’ensenyament de Zambezia  
 Protegir  l’Institut Agrari Familiar de Milevane 

 
                  Activitat a realitzar 

Construcció d’un mur al voltant del perímetre de l’Institut Agrari, per garantir la seguretat  

i poder dur a terme l’activitat educativa amb més seguretat. 

 

El projecte se situa a la Missió Catòlica de Nauela, localitat de Milevane, a la zona central de Moçambic.  
 
És una zona muntanyosa amb clima temperat i pluges abundants. Els seus habitants són petits agricultors amb una 
economia bàsicament de subsistència i petits ramats de cabres. La terra es treballa amb aixada i catana, sense altres 
mitjans de cultiu.  
 
Els beneficiaris són famílies disperses en petits grups de cases de tova i palla, algunes de maó cuit fabricat 
manualment. No hi ha energia elèctrica i la comunicació és molt limitada, ja que no disposen de cobertura de mòbil ni 
d'internet.  
 
L'alimentació es basa en la farina de blat de moro i mongetes fundamentalment, la verdura procedeix de les fulles de 
la iuca i el moniato. No existeixen infraestructures sanitàries ni educatives en aquesta zona aïllada de país. En aquest 
context treballa el soci local, les Germanes de l'Amor de Déu, a través de l'Escola Família Agrícola. 
 
Les germanes, conscients del problema de la zona, porten diversos anys tractant d'obtenir finançament per barrar el 
recinte. Aquest any han aconseguit que la recaptació de la congregació sigui per protegir el perímetre de l'escola 
(2.600 m) i demanen ajuda a Mans Unides per poder fer-ho realitat. 
 
El recinte és molt gran amb moltes instal·lacions. Els dormitoris estan lluny dels menjadors. Els alumnes pateixen 

actes de violència, a més hi ha robatoris continus tant de pertinences personals, com dels animals que tenen. Els 

alumnes durant aquests anys han estat coent maons per col·laborar i poder fer realitat el projecte. 

Aquest any han seguit els cursos necessaris i han realitzat els canvis exigits per passar a ser Institut Familiar Agrícola 
de grau mitjà. Ja ha estat aprovat pel Ministeri, el reconeixent oficial. 
 

  Beneficiaris directes   276  nens i nenes          beneficiaris indirectes  1.325 persones 
 

     Pressupost del projecte:  70.189,00 € 

MANS UNIDES 
Els projectes de cooperació al desenvolupament finançats per Mans Unides Girona tenen l'objectiu de 
contribuir a millorar la qualitat de vida de milers de persones d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia; persones que 
viuen en condicions de pobresa extrema i en risc d'exclusió. Mans Unides Girona dóna suport a projectes en 
les nostres 5 àrees d'intervenció: projectes d'educació, salut, socials, agrícoles i de promoció de la dona. 

Les col·lectes de l’agrupació de parròquies del segon cap de setmana de febrer de 2020, els dies 8 i 9, 
juntament a la de les altres parròquies de l’arxiprestat, es dedicaran al projecte:  

Millorar la qualitat d'ensenyament de la província de Zambezia a Moçambic 
 

 



HORARIS MISSES MES DE FEBRER 2020          INTENCIONS DE LES MISSES 

Dissabte 1 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Martí Payet Teixidor (18è aniversari) 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA col·lecta 
obres 

Família Hugas Carbó 
Mn. Pere Hugas 

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

Diumenge 2  
LA 

CANDELERA 

a 2/4 de 10 del matí, TOR Rosa Barnosell Colomer i Martí Planellas Alabau 

a les 11 del matí, RUPIÀ  Maria Amagat Serradell i Joan Ferran Fusellas 

a les 12 del migdia, VERGES  Marta Simón Vinyals 

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

Dissabte 8 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  col·lecta 
MANS 

UNIDES 

Mn. Pere Hugas 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Joaquima Vila i Joaquim Bonany (1r aniv) 

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

Diumenge 9 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA col·lecta 
MANS 

UNIDES 

Josep, Antònia i Lluís                                                      
Difunts de la família Ponsatí Frigola 

a les 11 del matí, FOIXÀ   Antoni Brancós i Suñer (3r aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  Narcís Blanch Verdaguer (8è aniversari) 

Divendres 14 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 15 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Enric Fàbrega i Enriqueta Coll 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Dolors Font Parer 

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

Diumenge 16 

a 2/4 de 10 del matí, TOR  Ramon Rubau Tarrés (26è aniversari) 

a les 11 del matí, RUPIÀ  pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 21 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Josep Ma. Brunsó (aniverari) 

Dissabte 22 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA 
Josep Bonany 
Família Marcó Matas 

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

Diumenge 23 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Lluís Pagès Isern i família                                        
Candi Pibernat 

a les 11 del matí, FOIXÀ   pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Dimecres 26  
CENDRA 

a les 11 del matí, LA FONT SANTA Mn. Pere Hugas 

a les 7 de la tarda, VERGES pel poble 

Divendres 28 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 29 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Joan Garriga i Serafina Bolasell 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   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 

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

  El dimecres dia 5 de febrer, la celebració serà a 2/4 de 6, coincidint amb la trobada de Vida Creixent 

Confessions i consultes: 
  A Verges, de dilluns a dijous a partir de 2/4 de 7 de la tarda, excepte vigílies i festius. 
  Al Santuari de 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 


