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En la seva reflexió de Cap d’Any, el centre d'estudis Cristianisme i Justícia convida a recuperar els principis 
de realitat i d'esperança com a orientació per a la vida de 
 

Cristianisme i Justícia va publicar el 29 de desembre la seva reflexió de Cap d’Any. Com és habitual, el centre 
d'estudis tanca l'any amb una mirada als esdeveniments dels darrers mesos, assenyalant amenaces, però 
també buscant les esquerdes que permetin entreveure alternatives per a un futur 
una crida a recuperar el principi de realitat i el principi d'esperança, com a manera de fer front al moment 
present. 
 

En el seu text, Cristianisme i Justícia demana posar tots els sentits a copsar la realitat i ser conscients
signifiquen, per exemple, els desnonaments, la violència masclista, la pobresa energètica, la irregularitat 
administrativa en què es troben milers persones migrants, o les més de 30.000 morts d'ancians a les 
residències des de l'inici de la pandèmi
 

El principi de realitat és necessari perquè “ens obliga a preguntar
troben en “estructures d'injustícia i en una cultura que justifica aquesta realitat i l'amaga”. El text adverteix 
que si bé és cert que mai com ara havíem parlat de benestar emocional, tampoc mai com ara havíem oblidat 
la seva connexió amb la realitat. “Pretendre abordar aquest benestar d'una manera abstracta, sense 
fonamentar-la en la nostra manera de viure, consumir o compartir, en les nostres
d'habitatge, d'educació, de cooperació…, no és res més que continuar fugint de l'arrel dels problemes”.
 

Cristianisme i Justícia demana, doncs, no caure en la temptació de l'escapisme, de tancar
segur. Per contra, ens demana obrir els sentits i ser capaços de percebre les situacions doloroses, així com 
també aquelles que sorgeixen de la vida i la solidaritat.
 

Al principi de realitat i enfront de la incertesa, es proposa el principi d'esperança, perquè “el dolor i e
malestar en una situació com la que vivim al final ens pot desbordar i paralitzar” i podem caure en el risc de 
buscar respostes en els nihilismes, els negacionismes o els neofeixismes. Una esperança que en el cas del 
cristianisme es fonamenta en la fe i 
desplega en els testimonis i experiències de persones i col·lectius arreu del món que “han abandonat les seves 
pors, la seva comoditat i seguretats, i s'han mogut en direcció als altres en 
vegades des de la fe, a vegades des del pur humanisme”.
 

Qualsevol petit pas endavant, conclou el text, alimenta l'esperança i la fa raonable perquè ens mostra que “la 
realitat pot canviar i el mal moral no és inevitable”
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REALITAT I ESPERANÇA 

En la seva reflexió de Cap d’Any, el centre d'estudis Cristianisme i Justícia convida a recuperar els principis 
de realitat i d'esperança com a orientació per a la vida de persones, comunitats i institucions

29 de desembre la seva reflexió de Cap d’Any. Com és habitual, el centre 
d'estudis tanca l'any amb una mirada als esdeveniments dels darrers mesos, assenyalant amenaces, però 
també buscant les esquerdes que permetin entreveure alternatives per a un futur 
una crida a recuperar el principi de realitat i el principi d'esperança, com a manera de fer front al moment 

En el seu text, Cristianisme i Justícia demana posar tots els sentits a copsar la realitat i ser conscients
signifiquen, per exemple, els desnonaments, la violència masclista, la pobresa energètica, la irregularitat 
administrativa en què es troben milers persones migrants, o les més de 30.000 morts d'ancians a les 
residències des de l'inici de la pandèmia. 

El principi de realitat és necessari perquè “ens obliga a preguntar-nos quines són les causes”. Causes que es 
troben en “estructures d'injustícia i en una cultura que justifica aquesta realitat i l'amaga”. El text adverteix 

m ara havíem parlat de benestar emocional, tampoc mai com ara havíem oblidat 
la seva connexió amb la realitat. “Pretendre abordar aquest benestar d'una manera abstracta, sense 

la en la nostra manera de viure, consumir o compartir, en les nostres
d'habitatge, d'educació, de cooperació…, no és res més que continuar fugint de l'arrel dels problemes”.

Cristianisme i Justícia demana, doncs, no caure en la temptació de l'escapisme, de tancar
ens demana obrir els sentits i ser capaços de percebre les situacions doloroses, així com 

també aquelles que sorgeixen de la vida i la solidaritat. 

Al principi de realitat i enfront de la incertesa, es proposa el principi d'esperança, perquè “el dolor i e
malestar en una situació com la que vivim al final ens pot desbordar i paralitzar” i podem caure en el risc de 
buscar respostes en els nihilismes, els negacionismes o els neofeixismes. Una esperança que en el cas del 

en la confiança que un altre món és possible. Una esperança que es 
desplega en els testimonis i experiències de persones i col·lectius arreu del món que “han abandonat les seves 
pors, la seva comoditat i seguretats, i s'han mogut en direcció als altres en un autèntic procés de conversió, a 
vegades des de la fe, a vegades des del pur humanisme”. 

Qualsevol petit pas endavant, conclou el text, alimenta l'esperança i la fa raonable perquè ens mostra que “la 
realitat pot canviar i el mal moral no és inevitable”. 
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En la seva reflexió de Cap d’Any, el centre d'estudis Cristianisme i Justícia convida a recuperar els principis 
persones, comunitats i institucions. 

29 de desembre la seva reflexió de Cap d’Any. Com és habitual, el centre 
d'estudis tanca l'any amb una mirada als esdeveniments dels darrers mesos, assenyalant amenaces, però 
també buscant les esquerdes que permetin entreveure alternatives per a un futur millor. En aquesta ocasió, fa 
una crida a recuperar el principi de realitat i el principi d'esperança, com a manera de fer front al moment 

En el seu text, Cristianisme i Justícia demana posar tots els sentits a copsar la realitat i ser conscients de què 
signifiquen, per exemple, els desnonaments, la violència masclista, la pobresa energètica, la irregularitat 
administrativa en què es troben milers persones migrants, o les més de 30.000 morts d'ancians a les 

nos quines són les causes”. Causes que es 
troben en “estructures d'injustícia i en una cultura que justifica aquesta realitat i l'amaga”. El text adverteix 

m ara havíem parlat de benestar emocional, tampoc mai com ara havíem oblidat 
la seva connexió amb la realitat. “Pretendre abordar aquest benestar d'una manera abstracta, sense 

la en la nostra manera de viure, consumir o compartir, en les nostres polítiques socials, 
d'habitatge, d'educació, de cooperació…, no és res més que continuar fugint de l'arrel dels problemes”. 

Cristianisme i Justícia demana, doncs, no caure en la temptació de l'escapisme, de tancar-se en allò conegut i 
ens demana obrir els sentits i ser capaços de percebre les situacions doloroses, així com 

Al principi de realitat i enfront de la incertesa, es proposa el principi d'esperança, perquè “el dolor i el 
malestar en una situació com la que vivim al final ens pot desbordar i paralitzar” i podem caure en el risc de 
buscar respostes en els nihilismes, els negacionismes o els neofeixismes. Una esperança que en el cas del 

en la confiança que un altre món és possible. Una esperança que es 
desplega en els testimonis i experiències de persones i col·lectius arreu del món que “han abandonat les seves 

un autèntic procés de conversió, a 

Qualsevol petit pas endavant, conclou el text, alimenta l'esperança i la fa raonable perquè ens mostra que “la 

         Cristianisme i Justícia 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La teva vida és l'empresa

Pots tenir defectes, estar ansiós i viure enutjat de vegades, però no oblidis que la teva vida és 
l'empresa més gran del món. Només tu pots evitar que se'n vagi costa avall. Molts t'aprecien, 
admiren i estimen. Si pensaves que ser feliç 
accidents, treballar sense cansament, relacions sense desenganys, estaves equivocat.
Ser feliç no és només gaudir del somriure, sinó també reflexionar sobre la tristesa.
No és només celebrar els èxits, sinó 
No és només sentir-se feliç amb els aplaudiments, sinó ser feliç a l'anonimat.
La vida val la pena viure-la, malgrat tots els desafiaments, malentesos, períodes de crisi. Ser 
feliç no és un destí del destí, sinó un èxit per
deixar de sentir-se víctima dels problemes i convertir
travesses deserts fora de tu, però aconsegueixes trobar un oasi al fons de la vostra ànima.
Ser feliç és donar gràcies per cada mat
teus propis sentiments. És saber parlar de tu. És tenir el coratge d'escoltar un “no”. És sentir
se segur en rebre una crítica, encara que sigui injusta. És besar els nens, mimar el
moments poètics amb els amics, fins i tot quan ens fan mal.
Ser feliç és deixar viure la criatura que viu a cadascú de nosaltres, lliure, feliç i senzilla. És tenir 
la maduresa per poder dir: “M'he equivocat”. És tenir el valor de dir: “perd
sensibilitat per dir: “Et necessito”. Significa tenir la capacitat de dir “t'estimo”.
Que la teva vida es converteixi en un jardí d'oportunitats per ser feliç...
Que la teva primavera sigui amant de la joia. Que siguis un amant de la
hiverns. 
I quan t'equivoquis, comença de nou des del principi. Només aleshores t'apassionarà la vida. 
Descobriràs que ser feliç no és tenir una vida perfecta.
Però l’ús de les llàgrimes és per regar la tolerància. Utilitza les pèrdues per
paciència. Usa errors per esculpir la serenitat
obstacles per obrir finestres d'intel·ligència.
Mai et rendeixis... Mai et rendeixis amb les persones que t'estimen. Mai no renunciïs a la 
felicitat, perquè la vida és un espectacle increïble”.

JORNADA DE FORMACIÓ
dimecres dia 9 de febrer de 2022 a la casa d’espiritualitat Santa Elena de Solius.  Conferència 
sobre “el Llibre Vermell de Montserrat

a teva vida és l'empresa més gran del món.

Pots tenir defectes, estar ansiós i viure enutjat de vegades, però no oblidis que la teva vida és 
l'empresa més gran del món. Només tu pots evitar que se'n vagi costa avall. Molts t'aprecien, 
admiren i estimen. Si pensaves que ser feliç és no tenir un cel sense tempesta, un camí sense 
accidents, treballar sense cansament, relacions sense desenganys, estaves equivocat.
Ser feliç no és només gaudir del somriure, sinó també reflexionar sobre la tristesa.
No és només celebrar els èxits, sinó aprendre lliçons dels fracassos. 

se feliç amb els aplaudiments, sinó ser feliç a l'anonimat.
la, malgrat tots els desafiaments, malentesos, períodes de crisi. Ser 

feliç no és un destí del destí, sinó un èxit per a qui aconsegueix viatjar dins seu. Ser feliç és 
se víctima dels problemes i convertir-se en l'autor de la pròpia història, 

travesses deserts fora de tu, però aconsegueixes trobar un oasi al fons de la vostra ànima.
cies per cada matí, pel miracle de la vida. Ser feliç és no tenir por dels 

teus propis sentiments. És saber parlar de tu. És tenir el coratge d'escoltar un “no”. És sentir
se segur en rebre una crítica, encara que sigui injusta. És besar els nens, mimar el
moments poètics amb els amics, fins i tot quan ens fan mal. 
Ser feliç és deixar viure la criatura que viu a cadascú de nosaltres, lliure, feliç i senzilla. És tenir 
la maduresa per poder dir: “M'he equivocat”. És tenir el valor de dir: “perd
sensibilitat per dir: “Et necessito”. Significa tenir la capacitat de dir “t'estimo”.
Que la teva vida es converteixi en un jardí d'oportunitats per ser feliç...
Que la teva primavera sigui amant de la joia. Que siguis un amant de la

I quan t'equivoquis, comença de nou des del principi. Només aleshores t'apassionarà la vida. 
Descobriràs que ser feliç no és tenir una vida perfecta. 

ús de les llàgrimes és per regar la tolerància. Utilitza les pèrdues per
rrors per esculpir la serenitat. Fes servir el dolor per polir el plaer. Fes servir 

obstacles per obrir finestres d'intel·ligència. 
Mai et rendeixis... Mai et rendeixis amb les persones que t'estimen. Mai no renunciïs a la 

citat, perquè la vida és un espectacle increïble”.                      

Trobada de VIDA CREIXENT
El dimecres dia 2 de febrer  a les 4 de la tarda
parroquials de Verges, coincideix amb la festa de la 
Candelera.  Missa a Verges, és 

JORNADA DE FORMACIÓ de Vida Creixent, 
de 2022 a la casa d’espiritualitat Santa Elena de Solius.  Conferència 

sobre “el Llibre Vermell de Montserrat”, a càrrec de Mn. Josep Maria Garcia Plaja.

LA CANDELERA – dimecres 2 de febrer

Benedicció de les candeles i celebració de la missa
a 2/4 de 6 a Verges i a les 7 al Santuari de la Font Santa

 

Pots tenir defectes, estar ansiós i viure enutjat de vegades, però no oblidis que la teva vida és 
l'empresa més gran del món. Només tu pots evitar que se'n vagi costa avall. Molts t'aprecien, 

és no tenir un cel sense tempesta, un camí sense 
accidents, treballar sense cansament, relacions sense desenganys, estaves equivocat. 
Ser feliç no és només gaudir del somriure, sinó també reflexionar sobre la tristesa. 

se feliç amb els aplaudiments, sinó ser feliç a l'anonimat. 
la, malgrat tots els desafiaments, malentesos, períodes de crisi. Ser 

a qui aconsegueix viatjar dins seu. Ser feliç és 
se en l'autor de la pròpia història, 

travesses deserts fora de tu, però aconsegueixes trobar un oasi al fons de la vostra ànima. 
. Ser feliç és no tenir por dels 

teus propis sentiments. És saber parlar de tu. És tenir el coratge d'escoltar un “no”. És sentir-
se segur en rebre una crítica, encara que sigui injusta. És besar els nens, mimar els pares, viure 

Ser feliç és deixar viure la criatura que viu a cadascú de nosaltres, lliure, feliç i senzilla. És tenir 
la maduresa per poder dir: “M'he equivocat”. És tenir el valor de dir: “perdó”. Significa tenir la 
sensibilitat per dir: “Et necessito”. Significa tenir la capacitat de dir “t'estimo”. 
Que la teva vida es converteixi en un jardí d'oportunitats per ser feliç... 
Que la teva primavera sigui amant de la joia. Que siguis un amant de la saviesa als teus 

I quan t'equivoquis, comença de nou des del principi. Només aleshores t'apassionarà la vida. 

ús de les llàgrimes és per regar la tolerància. Utilitza les pèrdues per entrenar la 
. Fes servir el dolor per polir el plaer. Fes servir 

Mai et rendeixis... Mai et rendeixis amb les persones que t'estimen. Mai no renunciïs a la 
               Papa Francesc  

VIDA CREIXENT 
a les 4 de la tarda als locals 

, coincideix amb la festa de la 
 a 2/4 de 6 de la tarda. 

de 2022 a la casa d’espiritualitat Santa Elena de Solius.  Conferència 
, a càrrec de Mn. Josep Maria Garcia Plaja. 

dimecres 2 de febrer 

Benedicció de les candeles i celebració de la missa 
Santuari de la Font Santa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Col.lecta CÀRITAS  2021 

Parròquia de Colomers 123,95 € 

Parròquia de Foixà 250,00 € 

Parròquia de Rupià      330,00 €  

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 105,00 € 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada 170,00 € 

Parròquia de Jafre 113,95 € 

Parròquia de Verges 375,84 € 

TOTAL  1.468,74 € 

MOVIMENT PARROQUIAL   -   DEFUNCIONS 
VERGES –  hem pregat per Teresa LListosella Sagué, que morí el dia 30 de desembre de 2021 a l’edat de 84 anys. 
FOIXÀ  –    hem pregat per Joaquim Serrat Garganta , que morí el dia 29 de desembre de 2021 a l’edat de 77  
        anys.       
RUPIÀ -     hem pregat per Josep Nadal Bahí, que morí el dia 3 de gener, a l’edat de 74 anys. 
       hem pregat per Maria Ferrer Sabat, que mori el dia 11 de gener a l’edat de 92 anys. 
       hem pregat per Joan Fàbregas Oller , que morí el dia 21 de gener, a l’edat de 85 anys. 
LA TALLADA – hem pregat per Maria Rosa Vilavella Bahí, que morí el dia 9 de gener, a l’edat de 92 anys.  

                                                                                     

                    Que el Senyor els doni el repòs etern, descansin en pau! 

Dades estadístiques 
2021 

Colomers 
 Foixà          
La Sala 

Garrigoles    
Les Olives 

Jafre La Tallada 
Marenyà  

Tor 
Rupià Verges TOTALS 

Baptismes -  -   - -  1 -   - 1 2 

Primera comunió  - 1 3 -  -  -  -  4 8 

Matrimonis  - 1  - 1  - -  -  -  2 

Defuncions 1 4 2 3 1 2 -  8 21 

LLaa  nnoossttrraa  iinnddiiffeerrèènncciiaa  eellss  ccoonnddeemmnnaa  aa  ll’’oobblliitt!!  
Mans Unides porta més de 63 anys lluitant contra la fam, la misèria i les seves causes. Des de  
l’inici hem entès que les causes estan en les desigualtats que caracteritza el moment que ens ha 
tocat viure. Una desigualtat que impedeix que tots els ésser humans, sense cap distinció, puguin 
gaudir dels seus drets fonamentals. Una desigualtat que no sols és econòmica, sinó que limita 
les opcions i oportunitats de les persones per tenir una vida digna. 

Les dues línies prioritàries d’acció són: 
Donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam i de la pobresa, les causes i les possibles 
solucions. 
 

Reunir mitjans econòmics per finançar els programes, 
plans i projectes de desenvolupament integral  
encaminats a atendre aquestes necessitats. 

 

Col.lecta Infància missionera 2021 

Parròquia de Colomers        69,00 €  

Parròquia de Foixà i Rupià      120,00 €  

Parròquia de Garrigoles-Les Olives        36,00 €  

 Parròquia de Marenyà-Tor i La Tallada        75,26 €  

Parròquia de Verges      147,83 €  

Santuari de la Font Santa - Jafre        72,00 €  

TOTAL        520,09 €  

Santuari de la Font Santa, ofrena a Sant Sebastià , amb 
la benedicció dels pans, Col.lecta:   130,00 € 



    HORARIS MISSES MES DE FEBRER 2022          INTENCIONS DE LES MISSES 
 

 

Dimecres 2     
LA CANDELERA 

a 2/4 de 6 de la tarda, VERGES pel poble 

a les 7 de la tarda, LA FONT SANTA Josep Grau Font 

 Divendres 4 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 5 

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

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
Joaquim Bonany (3r. Aniversari)   Joaquima 
Vila 

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

Diumenge 6 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Rosa Barnosell i Martí Planellas                
Lluís Pagès Isern 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  

Mercè Vidal                                              
Maria Amagat Serradell                                    
Joan Ferran Fusellas                               
Pere Ferran Amagat 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

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

Dissabte 12 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  
co

l.
le

ct
a 

M
A

N
S 

U
N

ID
ES

 Enric Fàbrega i Enriqueta Coll 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Josep Bonany Terrats 

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

Diumenge 13 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Ramon Rubau Tarrés (28è. Aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Joaquim Martí i Dolors Poch                 
Família Falgàs Figueras                       
Antoni Brancós Suñer (5è. Aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 18 a 1/4 de 7 de la tarda, LA FONT SANTA pel poble 

Dissabte 19 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Josep Quintana 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Josep Maria Brunsó (20è. aniversari) 

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

Diumenge 20  

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  Vicenç Cadanet  Quer (2n. Aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 25 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 26 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE pel poble 

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

Diumenge 27 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Devoció a la Sagrada Família 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   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 


