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2021 ANY DE SANT JOSEP 
 

Amb la carta apostòlica “Patris corde” (Amb cor de pare), signada el passat 8 de desembre, el 
papa Francesc vol recordar el 150è. aniversari de la declaració de sant Josep com a patró de 
l’Església Universal i, amb motiu d’aquesta ocasió, des del 8 de desembre de 2020 i fins el 8 
de desembre de 2021 se celebrarà un any dedicat especialment a ell.  “Un pare estimat, un 
pare  en  la  tendresa,  en  l’obediència  i  en  l’acollida;  un  pare  de  valentia  creativa,  un 
treballador, sempre a  l’ombra”. Amb aquestes paraules el pontífex descriu sant Josep d’una 
manera tendra i commovedora. 
 
De  fet,  va  ser  el  beat  papa  Pius  IXè.  amb  el  decret  Quemadmodum  Deus,  signat  el  8  de 
desembre de 1870, que va voler aquest títol per a sant Josep.  Per celebrar aquest aniversari, 
el Papa ha convocat un “Any” especial dedicat al pare custodi de Jesús.   En e rerefons de la 
Carta  apostòlica  hi  ha  la  pandèmia  de  la  COVID‐19  que  ens  ha  de  fer  comprendre  la 
importància de la gent comuna, d’aquells que, lluny del protagonisme, exerceixen la paciència 
i  infonen  esperança  cada dia,  sembrant  la  corresponsabilitat.  Com  sant  Josep,  “l’home que 
passa desapercebut, l’home de la presència diària, discreta i oculta” i no obstant això, el seu 
és “un protagonisme sense igual a la història de la salvació”. 
 

Junt a  la carta apostòlica, s’ha publicat el Decret de  la Penitenciaria Apostòlica que anuncia 
l’”Any de Sant  Josep” especial,  convocat pel Papa  i  la  concessió del  “do de  les  indulgències 
especials”.  Es  donen  indicacions  específiques  per  als  dies  tradicionalment  dedicats  a  la 
memòria de l’Espòs de Maria, com el 19 de març i l’1 de maig, i per als malalts i ancians “en el 
context actual d’emergència sanitària” 
 
 

Enllaç al text de la carta: 
http://www.vatican.ca/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa‐francesco‐lettera‐ap_20201208_patris‐corde.htlm 

MOVIMENT PARROQUIAL    ‐  Hem pregat per:
JAFRE     ‐  el dia 28 de novembre ens deixà,  JOSEP BONANY PAGÈS, a l’edat de 94 anys 
VERGES – el dia 7 de desembre ens deixà, JAUME CARBÓ TARRÉS a l’edat de 73 anys 
          el dia 14 de desembre ens deixà, PEPITA BLANCH CASAS a l’edat de 84 anys 
                                                Descansin en pau 

“Els pastors i els Mags són molt diferents entre ells, però tenen alguna 
cosa en comú: el cel.   Els pastors de Betlem van córrer a veure Jesús no 
perquè fossin particularment bons, sinó perquè vetllaven en la nit i, 
alçant els ulls al cel, van veure un senyal, van sentir el seu missatge i el 
van seguir”. 
 

Els Mags “van escrutar el cel, van veure un nou estel, van interpretar el 
senyal i es van posar en camí”.  
 

Així, “els pastors i els Mags ens ensenyen que per trobar Jesús cal saber 
alçar la mirada al cel, no replegar‐se en un mateix, sinó tenir el cor i la 
ment oberts a l'horitzó de Déu, que sempre ens sorprèn, sabent acollir 
els seus missatges i respondre amb promptitud i generositat”. 
 

                               Papa Francesc



Senyor, Déu, salvador meu 
 

Senyor, Déu, salvador meu, 
faig pregària amb tu, nit i dia. 
Que arribi fins a tu la nostra súplica, 
estigues atent al nostre plany. 
 
Són massa els malalts que ens afeixuguen, 
no parem de sentir el seu clam de dolor; 
tothom ho veu al televisor, 
com la humanitat ha perdut les forces. 
 
Ens hem enfonsat en un gorg profund? 
en la més gran foscor dels abismes? 
Però el teu amor sentim damunt nostre, 
ens aclaparen les teves onades de 
misericòrdia. 
 
S’han allunyat de mi els coneguts, 
no els tinc al meu costat; 
estic reclòs, de casa no puc sortir, 
els ulls se'm consumeixen de pena. 
Senyor, jo t'invoco cada dia 
i alço les mans a tu. 
 
Als llits dels hospitals, ¿qui parla del teu amor? 
Segur que un munt d’homes i dones ho fan, 
als quals ho hem d’agrair, 
com t’agraïm a tu el sacrifici de la Pasqua. 
 
Des de l'infant, feble i dissortat, que l’escola 
enyora, a l’adolescent que troba faltar la colla, 
als grans que enyoren el sol i l’aire a la cara, 
tots preguen i demanen que tot acabi bé, 
que ens en sortim. 
 
Has allunyat de mi veïns i amics,  
germans i família, però jo sé, Senyor, 
que em fan companyia en la foscor. 
I malgrat tot, gràcies Senyor 
per estar sempre al nostre costat.          
 
                                                    (Relectura del Salm 88 (87)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imports de les COL∙LECTES pel retaule de Colomers i per 
les  obres del Santuari de la Font Santa 
                   Colomers        la Font Santa 
desembre  2020    42,00 €     83,50 € 
 

La propera col∙lecta per obres serà el dissabte 
dia 2 de gener de 2021 

COL∙LECTA “DIA DEL SEMINARI” 2020 
Parròquia de Colomers........................................61,00  € 
Parròquia de Foixà i Rupià ............................... 278,70   € 
Parròquia de Garrigoles‐Les Olives..................... 43,50  € 
Parròquia de Jafre................................................89,00  € 
 Parròquia de La Tallada ‐ Tor.............................216,77 € 
Parròquia de Verges........................................... 129,20  € 
 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818,17 € 

MISSA EN HONOR A SANT VICENÇ
    patró de les parròquies:  
LES OLIVES ‐ Dissabte 23 de gener,  
     a les 5 de la  tarda  
RUPIÀ ‐  Diumenge  24 de gener, 

    a ¾ d’11 del  matí   

COL∙LECTA DE “GERMANOR” 2020 
Recollit per a les necessitats diocesanes 

Parròquia de Colomers.....................................  144,10   € 
Parròquia de Garrigoles‐Les Olives...................... 24,50  € 
Parròquia de Jafre............................................... 44,30   € 
 Parròquia de La Tallada ‐ Tor............................199,00   € 
Parròquia de Verges.........................................  279,20   € 

MISSA EN HONOR DELS PATRONS
Santa Basilissa i Sant Julià a VERGES 

     diumenge dia 10 de gener, a les 12 del migdia 

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.

MISSA EN HONOR A SANT SEBASTIÀ
JAFRE – dissabte 16 de gener a ¼ de 7 de la tarda 
COLOMERS – dissabte 16 a 2/4 de 8 del vespre 



MES DE GENER 2021  INTENCIONS DE LES MISSES

Divendres 1 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Esposos Josep Deulofeu i Lola Nierga 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ  pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES   pel poble 

Dissabte 2 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Esposos Paulí Coderch i Maria Portell 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  col.lecta  
x obres 

Josep Grau Font 

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

Diumenge 3 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Josep Barrera Bahí 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ 
Pere Ponsati                                                                    
Joan Ferran Fusellas i Maria Amagat Serradell  

a les 12 del migdia, VERGES   Acció a la Mare de Déu de la Font Santa 

Dimarts 5 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

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

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

Dimecres 6 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Per la joventut 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  Joaquim Serra Presas i Joaquima Gou Montalat 

a les 12 del migdia, VERGES   pel poble 

Divendres 8  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 9 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Lourdes Barniol i Ricard Armergol 

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

Diumenge 10 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA   Joaquim Barnosell 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ  pel poble 

a les 12 del migdia, VERGES    Josep Maria Pagès Isern 

Divendres 15  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 16 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Josep Bonany 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS    Paquita Mitjanas 

Diumenge 17 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ 
Domingo Mas                                                                 
Miquel Serra Caselles  / Maria Preses Galobardes

a les 12 del migdia, VERGES   Tomàs Tarradas Isern 

Divendres 22  a ¼ de 7 de la tarda,  FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 23 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  festa  pel poble 

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

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Maria Salvà 

Diumenge 24 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA   Martirià, Joan i Concepció Hereu 

a 3/4 de 11 migdia, RUPIÀ  festa  Josep Cadanet i Àngela Quer 

a les 12 del migdia,  VERGES  Josep, Antònia i Lluís 

Divendres 29  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 30 

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   Lluïsa Amer 

Diumenge 31 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ  pel poble 

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 
 


