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CONFIANÇA EN DÉU
La confiança en Déu, la fe, és una realitat molt senzilla, tan senzilla que tots podríem acollir-la.
acollir
És com un salt reprès a l’infinit.
No ho oblidis: Déu no s’imposa mai amb una voluntat amenaçadora. Crist no desitja mai
l’angoixa per a ningú. Si per a tu, viure de Déu signifiqués tenir-li
tenir li por: interroga’t.
Déu només és amor. La voluntat del seu amor no és com una llei esculpida durament en taules
de pedra. Per l’Esperit Sant ha estat gravada en el més íntim del cor humà.
Un dia vas comprendre que sense saber-ho
saber ho un sí havia estat gravat en el més profund del teu
ésser. I vas escollir avançar seguint el Crist; un elecció que ningú no pot fer per tu.
En silenci, en presència de Crist
rist has comprès la seva paraula: “Vine i segueix-me,
segueix
jo et donaré
on podrà descansar el teu cor”
Heus aquí que ets portat a l’audàcia d’un sí fins el darrer alè. Aquest sí t’exposa, no pot ser
d’una altra manera.
Germà Roger, de Taizé

BON ANY 2022!!

Les «peticions» urgents del papa Francesc
Mentre avancem en l’itinerari que ens proposa la celebració del Sínode, el papa Francesc ens
sorprèn amb un videomissatge dirigit als moviments populars, als qui qualifica de Poetes
Socials i els agraeix haver viscut durant la COVID com a propi el dolor dels altres. Un missatge
que bé ho paga de llegir sencer per la valentia que suposen les peticions urgents que conté i
que s’orienten cap a una renovació a fons d’aspectes claus de la nostra societat d’avui. L’estil
és de «petició» feta «en nom de Déu». En faig una llista perquè, almanco, en tinguem notícia i
facem nostra la seva intenció.
Demana als laboratoris, que tinguin un gest de humanitat i permetin que cada país, cada
poble, cada ésser humà tingui accés a les vacunes; als grups financers, que permetin als països
pobres garantir les necessitats bàsiques de la seva gent i els siguin condonats els deutes
tantes vegades contrets contra els interessos dels mateixos pobles; a les grans corporacions
extractives mineres, petrolieres, forestals, immobiliàries, agronegocis, que deixin de destruir
els boscs, aiguamolls i muntanyes, contaminar els rius i les mars, i deixin d’intoxicar els pobles
i els aliments; a les grans corporacions alimentàries, que deixin d’imposar els monopolis de
producció i distribució que inflen els preus; als fabricants i traficants d’armes, que cessin
totalment la seva activitat que fomenta la violència i la guerra; als gegants de la tecnologia,
que deixin d’explotar la fragilitat humana per obtenir guanys, sense considerar com
augmenten els discursos de l’odi, el grooming, les fake news, les teories conspiratives, la
manipulació política; als gegants de les telecomunicacions, que alliberin l’accés als continguts
educatius i l’intercanvi amb els mestres per internet, per tal que els infants pobres puguin
educar-se en contexts de quarantena; als mitjans de comunicació, que acabin amb la lògica de
la postveritat, la desinformació, la difamació, la calúmnia i la fascinació malaltissa per
l’escàndol i la brutor, que contribueixin a la fraternitat humana i a l’empatia amb els més
vulnerables.
Hi afegeix encara, junt amb els pobres de la terra, una petició als governs en general i als
polítics de tots els partits, que representin els seus pobles i treballin pel bé comú. Que tinguin
el coratge de mirar els ulls de la gent i la valentia de saber que el bé del poble és molt més que
un consens entre les parts; als líders religiosos, que no emprin mai el nom de Déu per
fomentar guerres i cops d’Estat. Posats al costat dels pobles, dels treballadors, hem
d’estendre ponts d’amor perquè la veu de la perifèria amb els seus planys, però també amb el
seu cant i la seva alegria, no provoqui sinó empatia amb la resta de la societat. Crec que el
papa Francesc ens convida a tenir clares les prioritats de l’Evangeli i, per tant, a una conversió
personal i social.
Bisbe Sebastià Taltavull – octubre de 2021

MOVIMENT PARROQUIAL - Hem pregat per:
FOIXÀ - el dia 1 de desembre de 2021 ens deixà, Fortunat Sala Pi, a l’edat de 85 anys
VERGES - el dia 7 de desembre de 2021 ens deixà, Enric Perich Torras a l’edat de 87 anys
Descansin en pau

GRÀCIES PEL NOU ANY
Senyor de la Vida
Amo del temps i de l'eternitat.
teu és l'avui i el demà,
el passat i el futur.
En començar aquest any
volem donar-te gràcies,
per tot allò que rebem de Tu.
Gràcies per les nostres famílies i amics,
gràcies per la vida i l'amor,
per les flors, per l'aire i el sol,
per l'alegria i el dolor,
per tot el que és possible
i pel que no pot ser.
T'oferim el que hem fet fins avui:
el treball que hem realitzat,
les coses que han passat per les nostresmans,
i el que amb elles hem pogut construir.
Però també et demanem perdó
per no fer el que Tu vols,
per mandra, per conformistes;
i, per què no, per covardia.
Hem iniciat un nou any
i aturem la nostra vida,
davant el nou calendari encara sense
estrenar.
Et demanem, la pau i l'alegria,
la força i la prudència,
la claredat i la saviesa.
Que el nostre esperit, s'ompli de
benediccions;
omplens de bondat i d'alegria,
perquè les persones que conviuen amb
nosaltres,
o els que se'ns acostin,
trobin en les nostres vides,
una miqueta de Tu.
AMÉN

La celebració prevista pel dia 26 de
desembre, Sant Esteve, a la
parròquia de CANET s’ha anul·lat.

Per a la meditació personal en aquest inici d’any!
1.- Tres o quatre fets més importants i significatius
d’aquest any, que no voldria oblidar i que són signes de
futur.
2.- Tres o quatre fets col·lectius que han sigut
importants a nivell social, polític i de drets humans.
3.- Persones que han marxat d’aquest món i que
restaran sempre en el nostre cor. Un nou adéu aquesta
nit.
4.- Quins són els desitjos més profunds del meu cor ara
que mort l’any i comença l’any nou.
5.- Li presento al Senyor les persones que estimo o vull
estimar.
PESSEBRE i
CONCERT de
Nadal
El Pessebre
vivent i el
concert de
Nadal previst
a LA TALLADA,
El dia 2 de
gener, s’ha

suprimit
MISSA EN HONOR DELS PATRONS
Santa Basilissa i Sant Julià a VERGES
diumenge dia 9 de gener, a les 12 del migdia.
MISSA EN HONOR A SANT SEBASTIÀ
JAFRE – dissabte 22 de gener a ¼ de 7 de la tarda.
COLOMERS – dissabte 22 a 2/4 de 8 del vespre.
MISSA EN HONOR A SANT VICENÇ
patró de les parròquies:
LES OLIVES - Dissabte 22 de gener, a les 12 del
migdia.
RUPIÀ - Diumenge 23 de gener, a ¾ d’11 del matí.
Amb acompanyament, a les dues celebracions, de
la coral interparroquial, directora Empar Ferrando.

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.

HORARIS MISSES MES DE GENER 2022
Dissabte 1
ANY NOU

a les 12 del migdia, VERGES
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Diumenge 2

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ
a les 12 del migdia, VERGES

Dimecres 5
vigília de Reis

Dijous 6
EPIFANIA
Divendres 7
Dissabte 8

a les 5 de la tarda, LES OLIVES
a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ
a les 12 del migdia, VERGES
a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
Diumenge 9 a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ
a les 12 del migdia, VERGES - festa
Divendres 14 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
Dissabte 15 a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
Diumenge 16 a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ
a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 21 a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA
a les 12 del matí, LES OLIVES festa
Dissabte 22

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
Diumenge 23 a 3/4 de 11 migdia, RUPIÀ festa
a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 28 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a les 5 de la tarda, LES OLIVES
Dissabte 29 a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE
a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
Diumenge 30 a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ
a les 12 del migdia, VERGES

INTENCIONS DE LES MISSES
pel poble
Marina Cos (12è. aniversari)
Lourdes Barniol i Ricard Armengol
Maria Salvà
Josep Barrera Bahí (4t. aniversari)
Difunts família Barrera Bahí
Josep Maria Bofill
Difunts família Dalmau, Agustí, Anguera
Tonet Batlle i Remei Grau
Francesc Gallart (1r. Aniversari)
Mn. Pere Hugas
Mn. Pere Hugas
Enric Salvà
pel poble
Maria Masmiquel / Josep Boladeras
Ignasi Fius
/
Núria Blanquera
Difunts família Pagès Pareta
Mn. Pere Hugas
Lluís Castañé i Marc Castañé
Josep Bonany Terrats
Narcís Negre Tibau
pel poble
Joaquima Barnosell
Difunts família Falgàs Figueras
Fermí Batlle i Carme Bruell
Mn. Pere Hugas
pel poble
Mn. Pere Hugas
Lluïsa Amer
pel poble
Anna Suermans
Tomàs Terradas Isern (10è aniversari)
Mn. Pere Hugas
Paulino Coderch Pons
Joaquima Vila (4t. Aniversari)
Joaquim Bonany
Paquita Mitjana
Martirià, Joan i Concepció Hereu
Vicenç Sala Bonet / Conxita Solés Feliu
Helena Cambó
Mn. Pere Hugas
pel poble
Mn. Pere Hugas
Marc Salvà
pel poble
pel poble
Helena Cambó

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

