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La pau, com a objecte

qual

Esperar en la pau és una actitud humana que conté

manera qualsevol situació difícil

estar segurs d’aquesta meta

camí”. En aquest sentit, l’esperança

per avançar, fins i tot quan els obstacles semblen

«Obrir i traçar un camí de pau

que hi ha en joc en les relacions entre persones, comunitats

múltiples i contradictoris. En primer lloc,

voluntat personal i política. La pau

voluntat política sempre necessita revitalització, per

uneixin les persones i les comunitats».

«La Bíblia, d’una manera particular a través de la

consciències i els pobles a l’aliança de

desig de dominar els altres i aprendre

germans. Mai no s’ha d’encasellar

considerat per la promesa que

respecte serà possible trencar

«Aquest camí de reconciliació

força del perdó i la capacitat

viure en el perdó augmenta 

pau».  

Fragments seleccionats del missatge del papa Francesc, amb motiu de la 53a Jornada Mundial de la Pau, que se 

celebrarà el dimecres 1 de gener de 2020.
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BON ANY 2020 

objecte de la nostra esperança, és un bé

qual aspira tota la humanitat. 

és una actitud humana que conté una tensió existencial,

situació difícil “es pot viure i acceptar si porta a

estar segurs d’aquesta meta i si aquesta meta és tan gran que justifiqui

aquest sentit, l’esperança és la virtut que ens posa en camí,

els obstacles semblen insuperables».  

de pau és un desafiament molt complex,

en les relacions entre persones, comunitats

is. En primer lloc, cal apel·lar a la consciència moral

política. La pau brolla de les profunditats del cor humà

política sempre necessita revitalització, per obrir processos nous

nes i les comunitats».  

«La Bíblia, d’una manera particular a través de la paraula dels profetes,

a l’aliança de Déu amb la humanitat. Es tracta

i aprendre a veure’s com a persones, com

Mai no s’ha d’encasellar l’altre pel que va poder dir o fer, sinó

per la promesa que porta dintre seu.  Només triant

trencar l’espiral de venjança i emprendre el camí

de reconciliació ens crida a trobar en el més profund dels nostres cors

la capacitat de reconèixer-nos com a germans i germanes. Aprendre

 la nostra capacitat de convertir-nos en

Fragments seleccionats del missatge del papa Francesc, amb motiu de la 53a Jornada Mundial de la Pau, que se 

de 2020. 

FULL  

ECLESIAL 
 

Santuari de la Font Santa i parròquies de  

Les Olives, Jafre, 

Tor, Rupià i Verges 

                       gener  2020 
Telèfon: Mn. Àngel Pagès  630 18 20 40 

mnangelpages@gmail.com 

és un bé preciós, al 

una tensió existencial, i d’aquesta 

porta a una meta, si podem 

és tan gran que justifiqui l’esforç del 

en camí, ens dona ales 

 ja que els interessos 

en les relacions entre persones, comunitats i nacions són 

apel·lar a la consciència moral i a la 

brolla de les profunditats del cor humà i la 

processos nous que reconciliïn i 

paraula dels profetes, crida les 

Es tracta d’abandonar el 

nes, com a fills de Déu, com a 

l’altre pel que va poder dir o fer, sinó que ha de ser 

Només triant el camí del 

el camí de l’esperança».  

el més profund dels nostres cors la 

i germanes. Aprendre a 

nos en dones i homes de 

Fragments seleccionats del missatge del papa Francesc, amb motiu de la 53a Jornada Mundial de la Pau, que se 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·lectes especials de gener  per obres 
La col·lecta del primer cap de setmana del mes: 
COLOMERS  dissabte dia 4 , per sufragar la     

restauració del Retaule Barroc de l’església. 

JAFRE   per sufragar les obres del Santuari,  

les del dissabte dia 4.   

Cine Forum  a Rupià  

el dissabte 11 de gener  de 2020,  “AGOST”  de j. Wells,  pel·lícula del 2013  

amb una durada de 121 minuts 

Trobada de VIDA CREIXENT 
Dimecres dia 8 de gener a les 4 de la tarda 

als locals parroquials de Verges 

CÀRITAS, aliment del mes de 
LLEGUM  

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 

Imports de les COL·LECTES pel retaule de Colomers i 

per les  obres del Santuari de la Font Santa 

    Colomers            La Font Santa 
desembre     84,90 €  78,41 € 

 

Aquest 2020 l’Església catalana celebrarà els 

25 anys del Concili Provincial Tarraconense, 

que va tenir lloc entre els mesos de gener i 

juny de 1995 i va ser presidit per l’arquebisbe 

de Tarragona, Mons. Ramon Torrella. En va 

ser secretari general Mons. Carles Soler, bisbe 

emèrit de Girona que en aquell moment era 

bisbe auxiliar de Barcelona. 

Les 170 resolucions van ser reconegudes per 

la Santa Seu el juny de 1996.   

Amb motiu de l’aniversari se celebraran actes 

commemoratius en les 10 diòcesis de la 

Tarraconense.  

El full parroquial del diumenge 19 de gener 

comptarà amb un suplement especial sobre 

l’esdeveniment. 

 

COL·LECTA DE “GERMANOR” 2019 
 

Recollit per a les necessitats diocesanes 
 

Parròquia de Colomers....................     37,80 € 

Parròquia de Foixà..........................   283,29 € 

Parròquia de Garrigoles-Les Olives...   51,00 € 

Parròquia de Jafre...........................     80,32 € 

 Parròquia de La Tallada..................   108,35 € 

Parròquia de Marenyà-Tor..............   120,00 € 

Parròquia de Rupià..........................     33,82€ 

Parròquia de Verges........................   273,90€ 

Santuari de la Font Santa.................    76,06 € 

 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.064,54 € 

Sempre que no sigui festiu: 

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

Confessions i consultes a Verges, abans i després de la celebració de la missa, de 2/4 de 7 a 8 del vespre. 

divendres a ¼ de 7 de la tarda, celebració de la missa al Santuari de la Font Santa. 

Abans i després de les celebracions de les misses: confessions i consultes. 

 El dimecres dia 8 de gener, la celebració serà a 2/4 de 6, coincidint amb la trobada de Vida Creixent 

NADAL A CASA, a Colomers  
19 de gener a les 6 de la tarda 

Text del poema de Nadal de  

Josep Maria de Sagarra 
Recitat per: Enric Arquiembau 

Baríton:       Xavier Mendoza 

Piano:          Guillem Martí 

Col·labora:  Cor Jove de l’Empordà 

Direcció:      Anna Llenas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTA DE SANT SEBASTIÀ A COLOMERS 
 

El diumenge dia 19, a les 12 del migdia, 

celebració de la missa de Sant Sebastià i 

benedicció dels pans a l’església parroquial 

de Santa Maria. 
 

A la 1 del migdia, encantament dels pans a 

la plaça de l’Església. 

 

Alerta: s’ha suprimit la missa del dissabte 18 
 

 

Arribada dels Reis d’Orient    diumenge, dia 5 de gener de 2020 
 

TOR - A 2/4 de 7 de la tarda, arribada dels Reis Mags d’Orient a la placeta de la Font. Els nens 

i nenes els acompanyaran fins al casal. A 2/4 de 6 de la tarda hi haurà xocolatada per a 

tothom. 
 

JAFRE- A les 7 de la tarda, anirem a esperar els Reis Mags d’Orient a la Font, al costat de la 

parada del bus. Després, els acompanyarem fins a l’església parroquial, on els nens i nenes els 

podran saludar personalment. 
 

RUPIÀ – a 2/4 de 6 patge reial i xocolatada a la plaça d’Avall. A les 7 de la tarda, anirem a 

esperar els Reis Mags d’Orient al portal de la plaça d’Amunt, després els acompanyarem fins 

a l’església parroquial i posteriorment a la plaça d’Avall tots els nens i nenes podran saludar-

los personalment. 
 

LA TALLADA – a ¾ de 8 de la tarda, arribaran els Reis Mags de l’Orient, els nens i nenes els 

esperaran al carrer Sant Joan de Pla de Cors, per anar al local social  Empordanet podran  

saludar-los personalment. 

FESTA DE SANT VICENÇ A LES OLIVES 
Diumenge, dia 26 de gener, a les 12 del migdia, celebració de la missa, amb 

acompanyament de la Coral Interparroquial, dirigida per Empar Ferrando. 

En acabar, breu concert.                                     Alerta: s’ha suprimit la missa del dissabte dia 25 

FESTA DE SANT SEBASTIÀ, A LA FONT SANTA 
 
Diumenge, dia 19 de gener, a les 11 del matí, 
celebració de la missa i benedicció dels pans i 

de les ofrenes, en motiu del vot del poble de 

Jafre a Sant Sebastià i a la Mare de Déu de la 

Font Santa. Cantarà la missa la Coral 

Interparroquial, dirigida per Empar Ferrando. 
 

En acabar encantament d’ofrenes en el jardí 
de la Font. 

FESTA DE SANT VICENÇ A RUPIÀ 
 

El dissabte dia 25, a les 12 del migdia, missa cantada en honor de Sant Vicenç, patró de la 

parròquia, amb acompanyament de la coral interparroquial, amb la direcció d’Empar 

Ferrando. 

El mateix dissabte dia 25 de gener a les 7 de la tarda concert del Cor de Rupià, a l’església. 

Direcció Pau Ferrer. 

FESTA DELS PATRONS DE VERGES, Santa Basilissa i Sant Julià 
El diumenge, dia 12 de gener, a les 12 del migdia, celebració de Missa Solemne, amb la Coral 

Vergelitana, amb la direcció de Cristina Ferrer i Pau Ferrer, en honor a Sant Julià  i Santa 

Basilissa, patrons de la parròquia. 

En acabar la mateixa Coral, oferirà un petit concert. 



MISSES  MES DE GENER 2020 INTENCIONS DE LES MISSES 

Dimecres 1 
Jornada 

mundial de la 
PAU 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA difunts família Gasull 

a les 11 del matí, FOIXÀ difunts família Puig Poch 

a les 11 del matí, RUPIÀ Joaquim Serra Presas i Joaquima Gou Montalat 

a les 12 del migdia, VERGES  Paquita Falgueras 

Divendres 3 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 4 

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

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

Maria Savalls Fornells (2n aniv.) 

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

Diumenge 5 

a 2/4 de 10 del matí, TOR 
Joaquima Barnosell i familia   / 

Josep Barrera Bahí (2n aniv.) i família 

a les 11 del matí, RUPIÀ  Maria Presas Galobardes  i Miquel Serra Casellas  

a les 12 del migdia, VERGES  Lluís Jordà Cardona  i Maria Perpinyà Sais 

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

Dilluns 6 
REIS 

Epifania 

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

a les 11 del matí, FOIXÀ   León Villacampa / Acció de gràcies 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

a ¼  de 7 de la tarda, JAFRE Mn. Pere Hugas 

Divendres 10 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Joaquim Vila Collell (33è aniv.) 

Dissabte 11 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Josep Quintana (aniversari) 

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

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

Diumenge 12 
Baptisme de 

Jesús 

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

a les 11 del matí, FOIXÀ pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES  festa pel poble 

Divendres 17 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Serafí Feliu  

Dissabte 18 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Paulí Coderch Pons 

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

Diumenge 19 

a 2/4 de 10 del matí, TOR Martirià, Joan i Concepció Hereu Comas 

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

a les 12 del migdia, COLOMERS festa pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES  Tomàs Tarradas Isern (8è aniv.) 

Divendres 24 a ¼ de 7 de la tarda,  FONT SANTA pel poble 

Dissabte 25  

a les 12 del migdia, RUPIÀ festa Jaume Amagat Pla i Patrícia Serradell Expòsito 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA Joaquima Vila (2n aniv.) i Joaquim Bonany 

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

Diumenge 26 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Difunts família Ferrer Alió i Puig Frigola 

a les 11 del matí, FOIXÀ  pel poble 

a les 12 del migdia,  VERGES Difunts família Ribot Batlle 

a les 12 del migdia, LES OLIVES festa pel poble 

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

Atenció: en motiu de les nombroses festes a les diferents poblacions, s’ha modificat algun horari de 

missa, estigueu alerta hi ha algun canvi de dia  i d’hora en relació al que és habitual. 
 

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 


