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Mes del Sagrat Cor      
 

La imatge del Sagrat Cor de Jesús ens recorda el nucli
ens estima i el que nosaltres, per tant, l'hem d'estimar.
 

Jesús té un Cor que estima sense mesura. I ens estima tant, que pateix quan
al seu amor immens. 
 

L'Església dedica el mes de juny al Sagrat Cor de
l'honrem i l'imitem, especialment en aquests 30 dies.
 

El podem viure amb fervor a partir d'aquestes deprecacions i de l'oració del Venerable Torras i 

Bages: 

Deprecacions al Sagrat Cor de Jesús
 

Oh Cor amorosíssim de Jesús, per la vostra ferida 
preciosa, oberta per a donar pas a les flames del 
vostre immens amor, feu que l'incendi de la 
caritat purifiqui els nostres cors de la immundícia 
del pecat. 
 

Oh Cor sacratíssim de Jesús, per la vostra corona 
d'espines que us turmentà amb les cruels puntes 
dels nostres pecats, feu que sentim un sant i 
vertader remordiment de les nostres culpes.
 

Oh Cor dolcíssim de Jesús, per la vostra creu, 
plantada com arbre frondós alimentat per la sang 
divina, signe de l'encès desig que sentíeu d'ésser 
crucificat, concediu-nos una resignació completa 
als designis de la Providència 
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  Juny: mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús

La imatge del Sagrat Cor de Jesús ens recorda el nucli central de la nostra fe: el molt que Déu 
nosaltres, per tant, l'hem d'estimar. 

Jesús té un Cor que estima sense mesura. I ens estima tant, que pateix quan

L'Església dedica el mes de juny al Sagrat Cor de Jesús amb la finalitat que el venerem, 
l'imitem, especialment en aquests 30 dies. 

El podem viure amb fervor a partir d'aquestes deprecacions i de l'oració del Venerable Torras i 

Deprecacions al Sagrat Cor de Jesús 

Cor amorosíssim de Jesús, per la vostra ferida 
preciosa, oberta per a donar pas a les flames del 
vostre immens amor, feu que l'incendi de la 
caritat purifiqui els nostres cors de la immundícia 

atíssim de Jesús, per la vostra corona 
d'espines que us turmentà amb les cruels puntes 
dels nostres pecats, feu que sentim un sant i 
vertader remordiment de les nostres culpes. 

Cor dolcíssim de Jesús, per la vostra creu, 
alimentat per la sang 

divina, signe de l'encès desig que sentíeu d'ésser 
nos una resignació completa 
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Juny: mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús 

central de la nostra fe: el molt que Déu 

Jesús té un Cor que estima sense mesura. I ens estima tant, que pateix quan no corresponem 

Jesús amb la finalitat que el venerem, 

El podem viure amb fervor a partir d'aquestes deprecacions i de l'oració del Venerable Torras i 

 



                     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
Han rebut la Primera Comunió a la parròquia de VERGES: 
   Dafne Marquez Morales, Francesc López Font i Joel Prat Cabanas 
VERGES - ha entrar a formar part dels fills i filles de Déu, pel Baptisme: Abril Boada Marquez, 
filla de Maria Trinidad Marquez Morales i d’Eloy Boada Puig el dia 30 de maig.                            
            Enhorabona!!! 
DEFUNCIONS 
JAFRE –  hem pregat per Àngela Casellas Majó, que morí el dia 27 d’abril de 2021, a l’edat de  
 87 anys.                         Doneu-li Senyor, el repòs etern! 

Com molins oberts de cara al vent 
 

Fem-nos la idea que som com molins de vent, plantats en aquesta terra de missió que Déu 
estima, molins, de tots els estils: a ple rendiment, a mitja marxa, restaurats, aturats, amb 
poques aspes o sense, mig esfondrats, del tot desfets o quasi desapareguts. Si ens hi posem, 
segur que podem recuperar fins i tot allò que sembla inservible. Es tracta de rehabilitar-nos 
perquè el vent de l’Esperit Sant trobi en nosaltres unes aspes ben renovades que puguin acollir 
la seva alenada i posar-nos en moviment, i així, produir l’energia que necessitem. 
 

A Mallorca, per carretera o des de l’avió és fàcil contemplar el pla de Sant Jodri. Fa anys feia 
goig admirar la bellesa original de tants molins que rodaven les seves aspes empeses pel vent. 
Però, ara, tret d’alguna excepció, és una espècie de cementiri de molins abandonats i que ja no 
serveixen per a res. Quina llàstima! Què ha passat? Veig que el problema no és el vent. El vent 
segueix bufant, seguiria movent les aspes si hi fossin, seguiria produint energia i moviment, hi 
hauria vida i generaria vida. Tanmateix, no tot és així, a altres indrets n’he vist de ben 
rehabilitats i en funcionament. Ho torno a dir, el problema no és el vent, el problema és el molí, 
som nosaltres, ben plantats o mig desfets, però convidats a ser bons receptors del vent. 
 

El vent hi és, l’Esperit hi és, suau o impetuós, i vol posar-nos en moviment de sortida i activar 
les turbines del nostre compromís baptismal, vent que es transforma en energia, aigua que 
purifica i dona vida. És l’alenada de l’Esperit que ens empeny a demanar-vos si en la nostra 
actuació com a cristians les preferències de Jesús són les nostres i si la nostra manera d’estimar 
és com la seva. Potser Déu ens està demanant si som molins drets o caiguts, sencers o mig 
desfets, si estem preparats per acollir el vent que ve i rebre’l com a do o estem a mercè d’altres 
ventades que ens desorienten, ens dispersen o ens destrossen, perquè són la mediocritat que 
ens domina o la tebiesa que ens afebleix i no les accions plenes de l’aire suau i fresc de 
l’Evangeli. 
 

Saber destriar els vents i la seva procedència també ens fa adonar del buit espiritual que patim i 
del llastre cap on l’arrossega la nostra indiferència. Què hem de fer per a ser molins ben 

construïts que fan goig, sempre disposats a rebre aquell vent favorable que tot ho neteja, oreja, 

posa en moviment de sortida i comunica vida? És per això que Jesús ens ha donat el seu Esperit 
–el seu alè— “perquè tinguem vida i en tinguem a desdir” (cf. Jn 10,10). Si ens deixem 
rehabilitar i començar de bell nou, ben segur que passarem de la por a la confiança, del dubte a 
la fe, del desànim a l’entusiasme, de la tristesa a l’alegria, de la frustració a l’esperança, de 
l’egoisme a l’amor, de l’individualisme a la comunitat, de l’aïllament a la comunicació, com en la 
primera Pentecosta. 
     Mons. Sebastià Taltavull – bisbe de Mallorca   - full dominical 21-05-2021 



 

 

 

 

 
 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 8

PRIMERA COMUNIÓ, aquest mes de juny
Sagrament de la Primera Comunió:
 

El diumenge dia 6 de juny, rebrà primera comunió 
a les 12 del migdia a  Verges:   Maria
 

El dissabte dia 12 de juny, rebran la primera comunió
A les 5 de la tarda a Garrigoles 
 

El diumenge dia 13 de juny, rebrà l
Ales 12 del migdia a Foixà:  Laia Torrent 

Confessions i consultes: 
  A Verges, de dilluns a dijous a 
  A la Font Santa divendres a partir de ¾ de 6
  A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de l

FESTA MAJOR A LA TALLADA 
Dissabte, 26 de juny, a les 12 del migdia
Assumpta.       Cantarà el Cor de La Tallada, amb la direcció de Rosa Amorós. 
                                                                                                       

FESTA MAJOR A FOIXÀ 
Dijous, 24 de juny, a les 12 del migdia
Sant Joan Baptista        La missa serà cantada per la  “coral interparroquial”

CONSELL  INTERPARROQUIAL 
 

Dissabte dia 3 de juliol a les 11 del matí, arbreda 
del Santuari de la Font Santa. S’enviarà 
convocatòria a les persones que en formen part.

   

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

, aquest mes de juny participaran del  
omunió: 

, rebrà primera comunió    
Maria Mustera López 

El dissabte dia 12 de juny, rebran la primera comunió 

diumenge dia 13 de juny, rebrà la primera comunió  
Laia Torrent Pi 

de dilluns a dijous a partir de les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius.
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 l

 

El dissabte 12 de juny, a les 5 de la tarda
modificat el lloc de la celebració de la Missa, serà 
a la parròquia de Garrigoles
Celebració del Sagrament de la Primera Comunió.
 

 

El diumenge 13 de juny  
s’ha modificat l’hora de la Missa
 

A la parròquia de Verges, serà a ¾ d’11 del matí, el 
cor de cambra: Projecte Anònim

celebració de la missa a Verges.
 

“He perdut molts amics i tu també n'has perdut molts.
Són una gran pèrdua per a tots dos ....
...  però sabem que la mort ens arriba a tots.
No miris enrere, amic meu. 
Anem per bon camí. 
Una part de mi mor amb tu " 
          Amb tu sempre, Sisu estimat!
 

a la parròquia de Foixà, serà a les 12 del migdia, 
en motiu de la celebració de S
Primera Comunió. 

, 26 de juny, a les 12 del migdia tindrà lloc la ofici solemne en honor de la patrona Maria 
Cantarà el Cor de La Tallada, amb la direcció de Rosa Amorós.  

                                                                                                       En finalitzar la celebració

Dijous, 24 de juny, a les 12 del migdia tindrà lloc la missa solemne en honor al patró de la
La missa serà cantada per la  “coral interparroquial”, direcció Empar Ferrando

del matí, arbreda 
la 

a les persones que en formen part. 

ATENCIÓ: canvi de lloc de la celebració

excepte vigílies i festius. 

, excepte vigílies i festius. 
, excepte vigílies i festius 

A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de les misses 

les 5 de la tarda, s’ha 
modificat el lloc de la celebració de la Missa, serà 

Garrigoles  
Celebració del Sagrament de la Primera Comunió. 

s’ha modificat l’hora de la Missa: 

, serà a ¾ d’11 del matí, el 
Projecte Anònim acompanyarà la 

celebració de la missa a Verges. 

“He perdut molts amics i tu també n'has perdut molts. 
Són una gran pèrdua per a tots dos .... 
...  però sabem que la mort ens arriba a tots. 

Amb tu sempre, Sisu estimat! 

, serà a les 12 del migdia, 
en motiu de la celebració de Sagrament de la 

tindrà lloc la ofici solemne en honor de la patrona Maria 

n finalitzar la celebració, hi haurà un concert. 

tindrà lloc la missa solemne en honor al patró de la parròquia, 
, direcció Empar Ferrando. 

ATENCIÓ 
canvi  
horari 

canvi de lloc de la celebració 



      HORARIS MISSES MES DE JUNY 2021                                    INTENCIONS DE LES MISSES  
 

Divendres 4 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 5    
CORPUS 
CHRISTI 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  

C
o

l.
le

ct
a 

p
er

 C
àr

it
as

 

Cullell Ferrussola 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Josep Grau Font 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  Enric Palom 

Diumenge 6 
CORPUS 
CHRISTI 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Joan Solés Reyner i família                        
Rosa Muntaner 

a les 12 del migdia, VERGES  
Primera 
Comunió 

Quimeta Roura Bagué                                         
Joaquim Higas Roura 

Divendres 11 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 12 

a les 5 de la tarda, GARRIGOLES 
Primera 
Comunió Francisco Pons i Rosa Canals 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Salvador Carrera Campi (40è. aniversari) 

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

Diumenge 13 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Àngela Alsina Tarrrats (13è. Aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, VERGES  Narcís Matas Domènech (3r. Aniversari) 

a les 12 del migdia, FOIXÀ   
Primera 
Comunió 

Maria Marcè Martí                                                     
Josep Pi Planas i família 

Divendres 18 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 19 

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

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE Josep Bonany 

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

Diumenge 20 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Joan Pareta Saló 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Maria Carme Sala Solés (1r. aniversari)        
Família  Solés Frigola 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Dijous 24          
Sant Joan 

a les 12 del migdia, FOIXÀ 
festa 
Major 

Antoni Brancós i Suñer                                                
Família Torrent Genís 

a les 8 del vespre, VERGES Josep Maria Pagès Isern  

Divendres 25 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 26 

a les 12 del migdia, LA TALLADA 
festa 
Major pel poble 

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

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE 
Mn. Joan Seriñá                                                          
Roc i Loreto 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Joan Bantí i Cristina Vila 

Diumenge 27 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Josep Roura Gusó (6è. Aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Cipriano Cruset Planell  -  Conxita Parnau                      
Rosa Solés Bou  -  Joan Solés Bou 

a les 12 del migdia, VERGES  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 


