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Quan s'acosta la festa de l'Epifania, es col·loquen en el Naixement les tres figures dels Reis 
Mags. Observant l'estrella, aquells savis i rics senyors d'Orient s'havien posat en camí cap a 
Betlem per conèixer Jesús i oferir 
significat al·legòric: l'or honra la reialesa de Jesús; l'encens la seva divinitat; la mirra 
santa humanitat que coneixerà la mort i la sepultura.
 

Contemplant aquesta escena al pessebre, estem cridats a reflexionar sobre la re
que cada cristià ha de ser evangelitzador. Cada un de nosaltres es fa portador de la Bona 
Notícia amb els que troba, testimoniant amb accions concretes de misericòrdia l'alegria 
d'haver trobat Jesús i el seu amor.
 

Els Mags ensenyen que es pot començar des de molt lluny per arribar a Crist. Són homes rics, 
savis estrangers, assedegats de l'infinit, que parteixen per a un llarg i perillós viatge que els 
porta fins a Betlem (cf. Mt 2,1-12). Una gran alegria els envaeix davant el Nen Rei. No es d
escandalitzar per la pobresa de l'ambient; no dubten a posar
 

Davant Ell comprenen que Déu, igual que regula amb sobirana saviesa el curs de les estrelles, 
guia el curs de la història, derroca als poderosos i exaltant els 
seu país, hauran comptat aquesta trobada sorprenent amb el Messies, inaugurant el viat
l'Evangeli entre la gent.   
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L’EPIFANIA 
s'acosta la festa de l'Epifania, es col·loquen en el Naixement les tres figures dels Reis 

Mags. Observant l'estrella, aquells savis i rics senyors d'Orient s'havien posat en camí cap a 
lem per conèixer Jesús i oferir dons: or, encens i mirra. També aqu

significat al·legòric: l'or honra la reialesa de Jesús; l'encens la seva divinitat; la mirra 
santa humanitat que coneixerà la mort i la sepultura. 

Contemplant aquesta escena al pessebre, estem cridats a reflexionar sobre la re
que cada cristià ha de ser evangelitzador. Cada un de nosaltres es fa portador de la Bona 
Notícia amb els que troba, testimoniant amb accions concretes de misericòrdia l'alegria 
d'haver trobat Jesús i el seu amor. 

t començar des de molt lluny per arribar a Crist. Són homes rics, 
savis estrangers, assedegats de l'infinit, que parteixen per a un llarg i perillós viatge que els 

12). Una gran alegria els envaeix davant el Nen Rei. No es d
escandalitzar per la pobresa de l'ambient; no dubten a posar-se de genolls i adorar

Davant Ell comprenen que Déu, igual que regula amb sobirana saviesa el curs de les estrelles, 
guia el curs de la història, derroca als poderosos i exaltant els humils. I certament, arribats al 
seu país, hauran comptat aquesta trobada sorprenent amb el Messies, inaugurant el viat

                 De la carta apostòlica Admirabile signum del papa Francesc.
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s'acosta la festa de l'Epifania, es col·loquen en el Naixement les tres figures dels Reis 
Mags. Observant l'estrella, aquells savis i rics senyors d'Orient s'havien posat en camí cap a 

dons: or, encens i mirra. També aquests regals tenen un 
significat al·legòric: l'or honra la reialesa de Jesús; l'encens la seva divinitat; la mirra la seva 

Contemplant aquesta escena al pessebre, estem cridats a reflexionar sobre la responsabilitat 
que cada cristià ha de ser evangelitzador. Cada un de nosaltres es fa portador de la Bona 
Notícia amb els que troba, testimoniant amb accions concretes de misericòrdia l'alegria 

t començar des de molt lluny per arribar a Crist. Són homes rics, 
savis estrangers, assedegats de l'infinit, que parteixen per a un llarg i perillós viatge que els 

12). Una gran alegria els envaeix davant el Nen Rei. No es deixen 
se de genolls i adorar-lo.  

Davant Ell comprenen que Déu, igual que regula amb sobirana saviesa el curs de les estrelles, 
humils. I certament, arribats al 

seu país, hauran comptat aquesta trobada sorprenent amb el Messies, inaugurant el viatge de 

De la carta apostòlica Admirabile signum del papa Francesc. 
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Convertiu-vos, 

                                                                                                                             

          Convertiu-vos     
         el regne de Déu és a prop! 

El regne de Déu és a prop!                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÀRIA 

 

Gràcies, perquè ens estimes tant, que segueixes confiant en nosaltres i ens crides a una 
conversió continua i profunda del nostre cor i actituds. 
 

Gràcies perquè ens convides a vetllar perquè la nostra vida no estigui en contradicció amb el 
teu estil de vida. 
 

Gràcies, perquè ens crides a viure en actitud de lluita, per traduir a la nostra vida el missatge 
de solidaritat, la crida a compartir de la que ens parles a cada Eucaristia. 
 

Gràcies perquè ens recordes que és fàcil i possible si ens alliberem de les petites morts que 
portem a la motxilla, i ens deixem conèixer i acompanyar pels altres. 
 

Et preguem, Senyor, que ens ensenyis a viure en una actitud de recerca, d’escolta dels teus 
camins que sempre són més grans que els nostre projectes. 

PER LES ORGANITZACIONS DE VOLUNTARIAT 
 

"El món necessita voluntaris i organitzacions que es vulguin comprometre amb el bé comú. Sí, 
és la paraula que avui molts volen esborrar:  compromís. I el món necessita voluntaris que es 
comprometin pel bé comú. Ser voluntari solidari és una opció que ens fa lliures; ens fa oberts 
a les necessitats de l’altre; a les peticions de justícia, a la defensa dels pobres, a la cura de la 
creació. És ser artesans de misericòrdia: amb les mans, amb els ulls, amb l'oïda atenta, amb la 
proximitat. I ser voluntari és treballar amb la gent a la que hom serveix. No només per a la 
gent, sinó amb la gent. Treballar amb la gent. La tasca de les organitzacions de voluntariat és 
molt més eficaç quan col·laboren entre elles i també amb els Estats. En treballar coordinats, 
per pocs que siguin els recursos, donen el millor de sí i fan realitat el miracle de la 
multiplicació de l'esperança. Necessitem tant multiplicar l'esperança! Preguem perquè les 
organitzacions de voluntariat i de promoció humana trobin persones que estiguin desitjoses 
de comprometre's amb el bé comú i buscar noves vies de col·laboració a nivell internacional".  
 

«Preguem perquè les organitzacions de voluntariat i de promoció humana trobin persones 
que estiguin desitjoses de comprometre's amb el bé comú i buscar noves vies de col·laboració 
a nivell internacional».  
 
Aquesta és la intenció del papa Francesc per a aquest desembre, que difon la Xarxa Mundial 

d’Oració del Papa a través de la iniciativa multimèdia «El Vídeo del Papa».     
          https://youtu.be/XCioFbpxPTY 

Trobada de VIDA CREIXENT 
Dimecres 4 de gener de 2023,  

a les 4 de la tarda. 
als locals parroquials de Verges.      

    

Els dies que hi ha trobada de Vida Creixent, 
la celebració de la Missa a Verges, és a 2/4 
de 6 de la tarda. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FESTA DE SANT VICENÇ A LES OLIVES 
  patró de la parròquia 
Diumenge 22 de gener, a les 12 del  migdia. 
 

Amb acompanyament, de la coral interparroquial, 
directora Empar Ferrando. 

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

diumenge dia 8 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 21 de gener a 2/4 de 7 de la 
     tarda, al Santuari de la FONT SANTA  
 

COLOMERS – dissabte 21 de gener a les 12 del 
     migdia 
 

A les dues celebracions es recolliran les ofrenes per la 

benedicció dels pans. 

MOVIMENT PARROQUIAL    -  Hem pregat per: 
RUPIÀ  -  el dia 6 de  desembre de 2022 ens deixà, Maria Rosa Costa Pecareu, a l’edat de  
      93  anys.   
VERGES – el dia 17 de desembre de 2022 ens ha deixat, Rosa Coll Grabulosa. 
                                  Descansin en pau 

El nou any! 
 

Jesús, germà, amic. 
Comencem un nou any. Gràcies. 
 

Gràcies per tot el que he viscut 
en l'any que acabem, 
i gràcies per tot el que viuré 
en l'any que comença. 
 

Gràcies per la gent que tinc a prop, 
gràcies per les coses noves 
que apareixen a la vida, 
gràcies també pels problemes i les tristeses, 
perquè els puc viure amb Vós. 
 

I us demano que tots els bons desigs 
que tots tenim i diem de cara al nou any, 
sapiguem fer-los realitat. 
 

Sobretot, que sapiguem fer realitat 
tot allò que serveixi 
perquè hi hagi més felicitat per a tothom, 
coneguts i desconeguts. 
 

Jesús, germà, amic, 
que el vostre amor ompli el món sencer. 

FESTA DE SANT VICENÇ A RUPIÀ 
  patró de la parròquia  
Diumenge  22 de gener, a 2/4 d’11 del matí.  

 

 

Col.lecta de GERMANOR 2022 

 

Parròquia de Colomers 85,00 € 

Parròquia de Foixà 143,40 € 

Parròquia de Rupià        95,00 €  

Parròquies de Garrigoles - Les Olives 40,00 € 

Parròquies de Marenyà - Tor  i  La Tallada 118,71 € 

Parròquia de Jafre 250,70 € 

Parròquia de Verges 294,60 € 

TOTAL  1.027,41 € 



 
    HORARIS MISSES MES DE GENER 2023         INTENCIONS DE LES MISSES 

 

Diumenge 1  
ANY NOU 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Josep Barrera Bahí (5è. aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  
Francesc Gallart i Font (2n. Aniversari) 
Josep Cots 

Dijous 5   
vigília de 

Reis 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES 
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pel poble 

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

Divendres 6     
EPIFANIA 

a 2/4 d'11 del matí, FOIXÀ 
Família Torrent Genis                                 
Acció de gràcies 

a les 12 del migdia, VERGES   Narcís Mató 

Dissabte      
7 

a les 5 de la tarda, COLOMERS pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, JAFRE 
Lourdes Barniol                                                          
Ricard Armengol 

Diumenge   
8 

a 2/4 d'11 del matí, FOIXÀ 
Família Puig i Poch                                                              
Lleó Villacampa 

a les 12 del migdia, VERGES  - festa major 
Teresa Llistosella (1r. Aniversari)                            
Joaquim Cebrià 

Divendres 
13 

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

Dissabte    
14 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

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

Diumenge 
15 

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

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 
20 

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

Dissabte    
21 

a les 12 del  migdia, COLOMERS                      

benedicció dels pans 
pel poble 

a 2/4 de 7 del vespre, LA FONT SANTA                                   
benedicció dels pans 

pel poble 

Diumenge 
22 

a 2/4 de 11 matí, RUPIÀ  festa major 
Josep Bofill  /  Enriqueta Condom                                           
Joan Ferran Fusellas  / Maria Amagat Serradell 

a les 12 del matí, LES OLIVES  festa major pel poble 

a les 12 del migdia,  VERGES Tomàs Tarrades Isern (11è. aniversari) 

Divendres 
27 

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

Dissabte    
28 

a les 5 de la tarda, COLOMERS pel poble 

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

Diumenge 
29 

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

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 


