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Un elogi sobre el descans 

M'agradaria començar l'estiu, abans del descans, amb un desig: Us desitjo a tots un estiu per 
somniar. A mi, personalment, no m’agrada gens això de desitjar unes bones vacances perquè al 
meu barri veig que hi ha molta gent que treballa molt a l’estiu. Algu
turisme, treballen ara més que a l’hivern. I aquesta realitat es pot veure també a tots els pobles 
de la costa mediterrània com també als pobles frescos de les muntanyes del Pirineu. Hi ha 
molta gent treballant. L’estiu és un n
els qui més necessiten descansar. Per això, un punt en comú, que tots necessitem a l’estiu, és el 
del descans. Uns perquè treballen i els altres perquè tenen més temps lliure.
 

Aquests dies el papa Francesc en el seu compte del Twitter ha publicat dos comentaris breus 
força interessants sobre aquest tema.
l’oportunitat de descansar. És també un temps favorable per cuidar les relacions humanes”. I 
en el segon comentari,  deia: “Les vacances són un temps per descansar, però també pe
regenerar-se en l’esperit, especialment llegint amb calma l’Evangeli”.
 

M’agrada això de lligar l’estiu amb el descans i per això voldria avui fer un elogi sobre el 
descans. No és la primera vegada que el papa Francesc fa
òptim i propici per a l’espiritualitat, per a treballar un major contacte amb Déu. Recordo 
perfectament el discurs del papa Francesc en la trobada amb les famílies durant el seu
Manila, el 16 de gener de 2015, i es va referir a
Va dir: “Les Escriptures poques vegades parlen de sant Josep, però quan ho fan, sovint el troben 
descansant, mentre un àngel li revela la voluntat de Déu en somnis. En l’Evangeli ens trobem 
amb Josep que descansa no una vegada
somniar en una família. Tota mare i tot pare va somniar el seu fill durant nou mesos...
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començar l'estiu, abans del descans, amb un desig: Us desitjo a tots un estiu per 
somniar. A mi, personalment, no m’agrada gens això de desitjar unes bones vacances perquè al 
meu barri veig que hi ha molta gent que treballa molt a l’estiu. Alguns, fins i tot, amb això del 
turisme, treballen ara més que a l’hivern. I aquesta realitat es pot veure també a tots els pobles 
de la costa mediterrània com també als pobles frescos de les muntanyes del Pirineu. Hi ha 
molta gent treballant. L’estiu és un no parar. I, en aquestes circumstàncies, són els qui treballen 
els qui més necessiten descansar. Per això, un punt en comú, que tots necessitem a l’estiu, és el 
del descans. Uns perquè treballen i els altres perquè tenen més temps lliure.

en el seu compte del Twitter ha publicat dos comentaris breus 
força interessants sobre aquest tema. El primer, deia que “l’estiu dóna a moltes persones 

tunitat de descansar. És també un temps favorable per cuidar les relacions humanes”. I 
,  deia: “Les vacances són un temps per descansar, però també pe

se en l’esperit, especialment llegint amb calma l’Evangeli”. 

M’agrada això de lligar l’estiu amb el descans i per això voldria avui fer un elogi sobre el 
descans. No és la primera vegada que el papa Francesc fa referència al descans com un 
òptim i propici per a l’espiritualitat, per a treballar un major contacte amb Déu. Recordo 
perfectament el discurs del papa Francesc en la trobada amb les famílies durant el seu
Manila, el 16 de gener de 2015, i es va referir a sant Josep com un somniador en el descans.
Va dir: “Les Escriptures poques vegades parlen de sant Josep, però quan ho fan, sovint el troben 
descansant, mentre un àngel li revela la voluntat de Déu en somnis. En l’Evangeli ens trobem 
amb Josep que descansa no una vegada, sinó dues vegades... A mi m’agrada molt això de 
somniar en una família. Tota mare i tot pare va somniar el seu fill durant nou mesos...
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començar l'estiu, abans del descans, amb un desig: Us desitjo a tots un estiu per 
somniar. A mi, personalment, no m’agrada gens això de desitjar unes bones vacances perquè al 

ns, fins i tot, amb això del 
turisme, treballen ara més que a l’hivern. I aquesta realitat es pot veure també a tots els pobles 
de la costa mediterrània com també als pobles frescos de les muntanyes del Pirineu. Hi ha 

o parar. I, en aquestes circumstàncies, són els qui treballen 
els qui més necessiten descansar. Per això, un punt en comú, que tots necessitem a l’estiu, és el 
del descans. Uns perquè treballen i els altres perquè tenen més temps lliure. 

en el seu compte del Twitter ha publicat dos comentaris breus 
, deia que “l’estiu dóna a moltes persones 

tunitat de descansar. És també un temps favorable per cuidar les relacions humanes”. I 
,  deia: “Les vacances són un temps per descansar, però també per 

M’agrada això de lligar l’estiu amb el descans i per això voldria avui fer un elogi sobre el 
referència al descans com un temps 

òptim i propici per a l’espiritualitat, per a treballar un major contacte amb Déu. Recordo 
perfectament el discurs del papa Francesc en la trobada amb les famílies durant el seu viatge a 

m un somniador en el descans. 
Va dir: “Les Escriptures poques vegades parlen de sant Josep, però quan ho fan, sovint el troben 
descansant, mentre un àngel li revela la voluntat de Déu en somnis. En l’Evangeli ens trobem 

, sinó dues vegades... A mi m’agrada molt això de 
somniar en una família. Tota mare i tot pare va somniar el seu fill durant nou mesos... 

(continua a la pàgina següent) 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"No és possible una família sense somniar. Quan en una família es perd la capacitat de somniar, 
els nois no creixen, l’amor no creix, la vida es debilita i s’apaga. Per això, els recomano que a la 
nit, quan facin l’examen de consciència, es facin també aquesta pregunta: Avui he somniat amb 
el futur dels meus fills? Avui he somniat amb l’amor del meu espòs, de la meva esposa? Avui he 
somniat amb els meus pares, els meus avis, que van portar la història fins a mi? És tan important 
somniar! Primer de tot, somniar en una família. No perdin aquesta capacitat de somniar. I també 
quantes dificultats en la vida del matrimoni se solucionen si ens prenem un espai de somni. Si 
ens aturem i pensem en el cònjuge, en la cònjuge. I somniem amb les bondats que té, les coses 
bones que té. Per això és molt important recuperar l’amor a través de la il·lusió de tots els dies. 
Mai no deixin de ser promesos! A Josep li va ser revelada la voluntat de Déu durant el descans. 
En aquest moment de descans en el Senyor, quan ens aturem de les nostres moltes obligacions i 
activitats diàries, Déu també ens parla...” 
 

"El descans és necessari per a la salut de les nostres ments i cossos, encara que sovint és molt 
difícil d’aconseguir a causa de les nombroses obligacions que recauen sobre nosaltres. Però el 
descans és també essencial per a la nostra salut espiritual, perquè puguem escoltar la veu de 
Déu i entendre el que ell ens demana. Josep fou elegit per Déu per ser el pare legal de Jesús i 
l’espòs de Maria. Com a cristians, també vosaltres esteu cridats, igual que Josep, a construir una 
llar per a Jesús. Preparar una casa per a Jesús. Li prepareu una llar en els vostres cors, les vostres 
famílies, les vostres parròquies i comunitats. Per escoltar i acceptar la crida de Déu, i preparar 
una casa per a Jesús, heu de ser capaços de descansar en el Senyor, en l’oració. Resar és 
descansar en el Senyor. És possible que em digueu: Sant Pare, ho sabem, jo vull resar, però tinc 
molta feina. He de cuidar dels meus fills; a més, hi ha les tasques de la llar; estic molt cansat, fins 
i tot per dormir bé. Teniu raó, segurament és així, però si no resem, no coneixerem la cosa més 
important de totes: la voluntat de Déu sobre nosaltres". 
                                                                                                Francesc Romeu   Publicat a Pensa’t’ho bé el 17/07/2016 

ATENCIÓ 
JAFRE, a partir d’aquest mes 
de juliol, la celebració de la 
missa del dissabte serà al 
Santuari de la Font Santa  a 
¼ de 7 de la tarda.  
S’anul·la la celebració de la 
missa a la parròquia de Jafre 

Atenció canvi     
       

   a LES OLIVES 

 

La celebració de la 
missa del 

dissabte 3 de juliol 
serà a la parròquia 

de Garrigoles. 

CONSELL  INTERPARROQUIAL 

Dissabte dia 3 de juliol a les 11 del matí, les persones 

que formen el Consell Interparroquial estan 

convocades a reunir-se al Santuari de la Font Santa.  



RECOLLIT PER CÀRITAS juny 2021 
A les col·lectes de la passada festa de “corpus”, es va recollir: 
Parròquia de Colomers……………………………………   163,20 € 
Parròquia de Foixà………………………………………….   215,00 € 
Parròquia de Jafre………………………………............  204,00 € 
Parròquia de Les Olives………………………………….     98,00 € 
Parròquia de La Tallada – Tor.…………………….   220,00 € 
Parròquia de Rupià………………………………………..  160,00 € 
Parròquia de Verges………………………………………    92,80 € 
TOTAL……………………………………………………………………….   1.153,00 € 
S’entrega un 50% a Càritas Baix Ter i 50% a Càritas diocesana de Girona 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 8 de la tarda, excepte vigílies i festius. 

Confessions i consultes: 
  A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 7 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 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
Han rebut la Primera Comunió a la parròquia de: 
VERGES:  Maria Mustera López 
GARRIGOLES:  Narcís Planagumà Llopart;   Neal Llopart Amores;   Martí Aurich Almanza 
FOIXÀ: Laia Torrent Pi                       Enhorabona!!! 
 

DEFUNCIÓ 

GARRIGOLES – pregarem el dia 3 de juliol, per Jaume Gibert Suñé, que morí el dia 9 de juny de 

2021, a l’edat de 86 anys. 

VERGES –  hem pregat per Siset Barnosell Gispert, que morí el dia 7 de juny de 2021, a l’edat   

de 92 anys.  

- Hem pregat per Jaume Bombardó Estarriola, que mori el dia 21 de juny de 2021, a 

l’edat de 61 anys 

JAFRE -     hem pregat per Roger José Jiménez Torroella, que morí el dia 16 de juny de 2021, a 

l’edat de 87 anys.             Doneu-los Senyor, el repòs etern! 

FESTA DE SANT CLIMENT A L’ESGLÉSIA DE TOR – 

Missa de festa major 

Dissabte, 10 de juliol, a les 12 del migdia tindrà 

lloc la missa solemne en honor al patró de la 

parròquia, Sant Climent.   

FESTA DE SANTA MARGARIDA A L’ESGLÉSIA DE 

RUPIÀ – Missa de festa major 

Diumenge, 18 de juliol a ¾ d’11 del matí tindrà 

lloc la missa solemne en honor a la patrona, Santa 

Margarida.  La missa serà cantada per la  “coral 

interparroquial”, direcció Empar Ferrando. 

JORNADA DE FORMACIÓ A 
SOLIUS - VIDA CREIXENT 

Dimecres 7 de juliol de 2021  
a 2/4 d’11 del matí a la casa 
d’espiritualitat Santa Elena. 

 
Informació i inscripcions fins l’1 de 

juliol al telèfon 677 86 86 71  
pere@vidacreixentgirona.org 

 

Pregària a Sant Cristòfol 

 

Sant Cristòfol, patró dels conductors, et 
demanem que ens acompanyis sempre pel 
camí de la vida i ens ajudis arribar al final de 
cada jornada, amb salut, benestar i amb la 
gràcia de Déu.    Amén 
 
       
       4 de juliol, festa de Sant Cristòfol,  
       patró dels conductors,  
       jornada per la responsabilitat en el 
       trànsit:             “Ocupate’n”  
                  bons samaritans en el camí. 



       HORARIS MISSES MES DE JULIOL 2021                          INTENCIONS DE LES MISSES 
Divendres 2 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  En acció de gràcies 

Dissabte 3 

a les 5 de la tarda, GARRIGOLES Jaume Gibert Suñé 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  En Acció de Gràcies 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  Difunts família Palom i Mas 

Diumenge 4 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Montse Vergés 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Josep Cadanet Prim i  Àngela Quer Solà                
Vicenç Cadanet 

a les 12 del migdia, VERGES  Jaume Ribot Navalls 

Divendres 9 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  En acció de gràcies 

Dissabte 10 

a les 12 del migdia, TOR  Festa major 
Maurici Carolà i Roser Roura                    
Martirià, Joan i Concepció Hereu 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Josep Quintana i Eulàlia Guifreu 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Josep Grau Font    

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

Diumenge 11 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Família Ferrer Puig i Frigola                                          
Martí Planellas i Rosa Barnosell 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   

Josep Martí Poch                                                                  
León Villacampa                                                                        
Josep Casas i Casellas  (3r aniversari)                                 
En acció de gràcies                                               
Dolors Genís Rutllan 

a les 12 del migdia, VERGES  Teresa Batlle Casademont 

Divendres 16 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Josep Bonany 

Dissabte 17 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Difunts família Puigvert Comas 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Josep Maria Brunsó 

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

Diumenge 18 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Josep Maria Pagès i Isern (10è. aniversari)   

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  Festa major Jaume Solés i Boladeras 

a les 12 del migdia, VERGES  Josep Maria Pagès i Isern 

Divendres 23 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  En Acció de gràcies 

Dissabte 24 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Difunts família Batlle Mitjanas 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Joan Garriga i Serafina Bolasell 

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

Diumenge 25 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Martí Planellas i Rosa Barnosell                                                 
Difunts família Ponsatí Frigola 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Remei i Rosari Costal Calvó                                            
Família Puig Poch                                

a les 12 del migdia, VERGES  Jaume Poch Perich 

Divendres 30 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  En Acció de Gràcies 

Dissabte 31 

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

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Anna Garriga i Candi Garriga 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Lluïsa Amer 
 
 

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 


