
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
  En cas d’emergència i de no localitzar a Mn. Àngel Pagès, cal trucar a la parròquia de La Bisbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

“Units perquè el món cregui”
 

La unitat en l’Església està assegurada per la presència de l’Esperit, que és la seva font 

inexhaurible, però no sempre és visible a causa de les divisions que hi ha entre nosaltres, els 

cristians.  
 

La fragilitat humana esdevé obstacle quan es deixa enver

en persones i grups tancats que posen el cor a no col·laborar mai a fer de la comunitat 

cristiana una casa oberta per a tothom, i ho fan creant gelosies, afavorint protagonismes, 

dificultant el diàleg, menyspreant actua

esforços de cooperació i impedint la comunió entre uns i altres. Tot això necessita un canvi 

de rumb en la manera de pensar i de fer, i donar el pas valent i humil d’una conversió sincera. 
 

Aquesta crida a la conversió i a la unitat per ajudar que el món cregui és constant en la 

Paraula de Déu i passa avui per un element fonamental de la nostra aportació personal a la 

vida de l’Església: el treball esforçat i constant per la unitat des del més petit detall.

 

Per això, també amb humilitat, acollim la petició de Pau a la comunitat de Corint: «

pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demanem que aneu d’acord i que no hi hagi 
divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar 
parer» (1Co 1,10).  

 

L’anunci de l’Evangeli a la nostra societat multicultural i plurireligiosa 

necessitat d’aquest signe de la unitat avui més que mai. Hem de revisar
 

El seguiment de Jesús per part nostra només és

sacerdotal de Jesús ho expressa així: 

m’heu enviat» (cf. Jn 17,21).   
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“Units perquè el món cregui” 

La unitat en l’Església està assegurada per la presència de l’Esperit, que és la seva font 

inexhaurible, però no sempre és visible a causa de les divisions que hi ha entre nosaltres, els 

La fragilitat humana esdevé obstacle quan es deixa enverinar per l’egoisme i pel replegament 

en persones i grups tancats que posen el cor a no col·laborar mai a fer de la comunitat 

cristiana una casa oberta per a tothom, i ho fan creant gelosies, afavorint protagonismes, 

dificultant el diàleg, menyspreant actuacions dels qui no pensen com ells, obstaculitzant 

esforços de cooperació i impedint la comunió entre uns i altres. Tot això necessita un canvi 

de rumb en la manera de pensar i de fer, i donar el pas valent i humil d’una conversió sincera. 

la conversió i a la unitat per ajudar que el món cregui és constant en la 

Paraula de Déu i passa avui per un element fonamental de la nostra aportació personal a la 

vida de l’Església: el treball esforçat i constant per la unitat des del més petit detall.

Per això, també amb humilitat, acollim la petició de Pau a la comunitat de Corint: «

pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demanem que aneu d’acord i que no hi hagi 
divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar 

L’anunci de l’Evangeli a la nostra societat multicultural i plurireligiosa 

necessitat d’aquest signe de la unitat avui més que mai. Hem de revisar

El seguiment de Jesús per part nostra només és creïble des del testimoni d’unitat. La pregària 

sacerdotal de Jesús ho expressa així: «Pare, que tots siguin u; així el món creurà que vós 

   Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca
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La unitat en l’Església està assegurada per la presència de l’Esperit, que és la seva font 

inexhaurible, però no sempre és visible a causa de les divisions que hi ha entre nosaltres, els 

inar per l’egoisme i pel replegament 

en persones i grups tancats que posen el cor a no col·laborar mai a fer de la comunitat 

cristiana una casa oberta per a tothom, i ho fan creant gelosies, afavorint protagonismes, 

cions dels qui no pensen com ells, obstaculitzant 

esforços de cooperació i impedint la comunió entre uns i altres. Tot això necessita un canvi 

de rumb en la manera de pensar i de fer, i donar el pas valent i humil d’una conversió sincera.  

la conversió i a la unitat per ajudar que el món cregui és constant en la 

Paraula de Déu i passa avui per un element fonamental de la nostra aportació personal a la 

vida de l’Església: el treball esforçat i constant per la unitat des del més petit detall.  

Per això, també amb humilitat, acollim la petició de Pau a la comunitat de Corint: «Germans, 
pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demanem que aneu d’acord i que no hi hagi 
divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol 

L’anunci de l’Evangeli a la nostra societat multicultural i plurireligiosa –la nostra Galilea– té 

necessitat d’aquest signe de la unitat avui més que mai. Hem de revisar-nos.  

creïble des del testimoni d’unitat. La pregària 

«Pare, que tots siguin u; així el món creurà que vós 

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El més fort 

En una ocasió li van demanar a una barra de ferro si era la més forta del món, i va dir:  

- No, el més fort és el foc, perquè em fon. 

Aleshores, van preguntat al foc, si era el més fort del món, però va dir: 

- No, és l’aigua! Perquè m’apaga. 

Van anar a l’aigua i li van preguntar si ella era la més forta del món; i va dir: 

- No,  és el sol perquè quan em toca m’evapora. 

I se’n van anar al sol a preguntar-li si ell era el més fort del món, i va dir: 

- No, el més fort és el núvol, perquè quan es posa davant meu apaga la meva escalfor. 

I se’n van anar al núvol a preguntar-li si ell era el més fort del món, i va dir: 

- No, la més forta és la muntanya – va respondre- perquè quan m´he enfrontat a ella em 

pot partir en dos. 

Van  anar a buscar la muntanya i li van preguntar si ella era la més forta del món, i va dir: 

- No, el més fort del món és l’home i la dona, perquè ella i ell poden escalar-me, arribar al 

meu cim i conquistar-me, i si volguessin, amb les seves eines i màquines, em podrien 

convertir en res. 

Aleshores van anar a la dona i a l’home per preguntar  si eren els més forts del món, i van dir: 

- No la més forta és la mort, perquè ella té la potestat de treure’m la meva vida i la vida 

de qualsevol persona. 

Anaren amb la mort, i la van veure majestuosament asseguda en el seu tron, i amb molt de 

respecte li van preguntar si ella era la més forta del món.  La mort es va sorprendre, i 

entristida va dir: 

- Durant molt de temps vaig ser la més forta del món, però fa poc més de 2000 anys, va 

arribar un home al qui li vaig llevar la vida, però al tercer dia va ressuscitar. Va ser així 

com em va vèncer.  Aquest, si, aquest, és l’home més fort del món.  

 El seu nom és Jesús.  

                        Pep Salvà 

Trobada de VIDA CREIXENT 
El dimecres dia 1 de febrer  a les 4 de la 

tarda als locals parroquials de Verges.   

Missa a Verges, és a 2/4 de 6 de la tarda. 

 

             INICI DE LA QUARESMA  -  22 de febrer de 2023 

 

Amb la jornada del dimecres de cendra s’inicia el temps de Quaresma. 

Període de quaranta dies per a preparar-se per a la Setmana Santa. 

L'objectiu de la quaresma és establir un període de reflexió, pregària i 
penitència en què els cristians ens  prepararem per la celebració de Pasqua.  

Temps de pregària, dejuni, abstinència i reconciliació. 

JORNADA DE FORMACIÓ de Vida Creixent, 

   dimecres dia 8 de febrer de 2023 a la casa d’espiritualitat Santa Elena de Solius.   

Les meditacions dels Evangelis i les cartes de Sant Pau, a càrrec del Dr. Jordi Castellet i Sala, 

teòleg i autor del llibre 

LA CANDELERA – dijous 2 de febrer 
Benedicció de les candeles i celebració de la 

missa  a 2/4 de 7 del vespre al Santuari de la 
Font Santa. Aquest dia no hi haurà missa a Verges. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MOVIMENT PARROQUIAL   -   DEFUNCIONS 

 

COLOMERS – hem pregat per  Pepita Domènech Madrenys, que morí el dia 1 de gener, a l’edat de 91 anys 

VERGES – hem pregat per Martí Teixidor Buixeda, que morí el dia 11 de gener, a l’edat de 92 anys.  

                                                                                     

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

Dades estadístiques 
2022 

Colomers 
 Foixà          
La Sala 

Garrigoles    
Les Olives 

Jafre La Tallada 
Marenyà  

Tor 
Rupià Verges TOTALS 

Baptismes - - - 1 2 - - - 3 

Primera comunió - 1 3 1 - - - - 5 

Matrimonis - 2 1 - 2 - - - 5 

Defuncions 3 - 1 2 1 1 4 10 22 

FFrreennaarr  llaa  ddeessiigguuaallttaatt,,  eessttàà  aa  lleess  tteevveess  mmaannss!!  

  

Mans Unides porta més de 64 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. 
 

La col.lecta per a la campanya de Mans Unides  
serà el cap de setmana 11 i 12 de febrer 
 

Col.lecta per Infància missionera 2023 

Parròquia de Foixà 78,91 € 

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 18,50 € 

Parròquia de Jafre 76,40 € 

Parròquia de Verges 102,60 € 

TOTAL  276,41 € 

FE D’ERRADA: En el full de desembre  hi havia un error 

en l’import de la col.lecta de GERMANOR 2022 de Foixà                         
l’import correcte era de 265 €.

Col.lecta per CÀRITAS 2022 

Parròquia de Colomers 25,30 € 

Parròquia de Foixà 50,00 € 

Parròquia de Rupià      140,00 €  

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 145,00 € 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada 78,20 € 

Parròquia de Jafre 317,50 € 

Parròquia de Verges 266,32 € 

TOTAL  1.022,32 € 



    

      HORARIS MISSES MES DE FEBRER 2023          INTENCIONS DE LES MISSES 
 

Dijous 2          
LA CANDELERA 

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

 Divendres 3 a 2/4 de 7 del vespre, LA FONT SANTA  
Joaquim Bonany                                                 

Joaquima Vila (4t. aniversari) 

Dissabte    4 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, JAFRE Josep Grau Font 

Diumenge 5 
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 

Rosa Barnosell i Martí Planellas 

Família Figueras Mundó 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 10 a 2/4 de 7 del vespre, LA FONT SANTA  Josep Bonany 

Dissabte 11 
a les 5 de la tarda, COLOMERS 

co
l.

le
ct

a 
M

A
N

S 
U

N
ID

ES
 

pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, JAFRE Jovita Carrera 

Diumenge 12 
a 2/4 de 11 del matí, FOIXÀ 

Josep Torrent (aniversari)                                                       

Joaquim Martí i Dolors Poch 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 17 a 2/4 de 7 del vespre, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 18 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, COLOMERS pel poble 

Diumenge 19  
a 2/4 d'10 del matí, LA TALLADA 

Ramon Rubau Tarrés (29è. Aniversari) 

Per la joventut 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Dimecres 22 
CENDRA 

a les 7 de la tarda, VERGES pel poble 

Divendres 24 a 2/4 de 7 del vespre, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 25 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, JAFRE 
Narcís Marull i Assumpció Ros                                   

Josep Maria Brunsó (21è. Aniversari) 

Diumenge 26                
1r Quaresma 

a 2/4 de 11 del matí, RUPIÀ 

Patrícia Serradell Expòsito                             

Jaume Amagat Pla                                                       

Teresa Maria Mompió                                          

Vicenç Cadanet Quer (3r. aniversari) 

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 


