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  Despatx parroquial, a hores convingudes

envia’ns des del cel un raig de la teva llum.

vine, font de tot do, vine, llum dels cors.

Tu que consoles els tristos,
ets hoste de l’ànima, 

Ets repòs dels cansats, bon recer en el desert,

omple en el més pregon el cor dels teus fidels.
Sense la teva força la persona no pot fer res,

Renova tot el que és vel
rega tot el que és sec, guareix allò malalt.

guia tot el que é

Dóna als teus fidels, que en tu tan sols confien,
                     els teus sants dons.                   Amén.
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Vine, Esperit Sant,  
envia’ns des del cel un raig de la teva llum. 

 

Vine, Pare dels pobres, 
vine, font de tot do, vine, llum dels cors. 

 

Tu que consoles els tristos, 
ets hoste de l’ànima, alleuges tota fatiga. 

Ets repòs dels cansats, bon recer en el desert,
dolç consol en el plor. 

 

Oh llum de pau, 
omple en el més pregon el cor dels teus fidels.
Sense la teva força la persona no pot fer res,

res de digne i de just.  
 

Renova tot el que és vell, 
rega tot el que és sec, guareix allò malalt. 

Blinca tot el que és rígid, 
escalfa el que està fred, 

guia tot el que és dispers. 
 

Dóna als teus fidels, que en tu tan sols confien,
els teus sants dons.                   Amén.
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Ets repòs dels cansats, bon recer en el desert, 

omple en el més pregon el cor dels teus fidels. 
 

Dóna als teus fidels, que en tu tan sols confien, 
els teus sants dons.                   Amén. 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

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

El diumenge dia 5 de juny, a les 12 del migdia a La Sala  rebrà 
la primera comunió:  Carla Falgas Fajula 
 

Déu sempre ens sorprèn! 
 

Una de les coses que vaig aprendre ja des de ben petita a casa amb els pares és que Déu 
sempre ens sorprèn, més del que podem imaginar. 

És cert que tinc un caràcter positiu i sempre tendeixo a veure la part bona de les 
circumstàncies o de les diferents situacions de la vida malgrat viure en un món que es 
desintegra en la seva maldat, en el seu dolor i en el seu propi pecat. 

No és que no vegi la realitat però penso realment que Déu segueix tenint un propòsit d’amor 
per a aquells que el busquen i una benedicció a través d’aquells que el lloen. 

És per això que la majoria de dies em llevo pensant en com em sorprendrà Déu i, francament, 
mai ha deixat de fer-ho. 

Us explico dues situacions ben diferents que m’han passat en aquests últims dies. 
Una ha estat un temps de refrigeri espiritual i de descans en un hotel de la costa, preparat per 
un programa missioner amb molta cura i ple de detalls, el que més m’ha sorprès és l’estima 
que ens mostraven les persones que ho havien preparat. Sovint una de les maneres com Déu 
ens sorprèn és a través de persones que ens mostren estima, una estima que només es pot 
transmetre amb l’amor que ens dóna el Senyor. 
L’altra ha estat una breu reflexió expressada pel director del Seminari Baptista de Liviv en una 
reunió amb líders de tota Europa, quan va dir que estan rodejats del mal, però també que 
estan convençuts de la pau que només Crist pot donar. Enmig de la guerra la seva serenor i 
confiança en el Senyor em va recordar que només Déu és capaç de sorprendre’ns d’aquesta 
manera en qualsevol circumstància de la vida. 
Poden semblar realitats molt senzilles però per a mi són les que realment compten! 
T’animo a deixar-te sorprendre per l’Etern. 
 

         Per Ruth Giordano.  Publicat a  “Des del diàleg”   el 16 de maig de 2022 

 

MOVIMENT PARROQUIAL   -   
COMUNIONS – han rebut la primera comunió, el dissabte 28 de maig, a la parròquia de: 
Garrigoles –     Andreu Planagumà Llopart 
   Miquel Ramió Llopart 
   Biel  Llopart Amores                         Enhorabona!!! 
DEFUNCIONS –  
COLOMERS – Hem pregat per Joaquim Alabau Tuñà, que morí el dia 21 de maig  de 2022 a l’edat de 
87 anys. 
MARENYÀ -   Hem pregat per Joaquim Roura Coll, que morí el dia 23 de maig de 2022 a l’edat de 69  
anys.        

 

El dia 24 de maig ens ha deixat Mn. Enric Casellas Torres,  va exercir de diaca a les nostres parròquies 
i col·laborava amb els grups de catequesi 
 

                                                                               Doneu-los, Senyor el repòs etern! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 8 de la tarda, excepte vigílies i festius. 
 El primer dimecres de mes, la celebració de la Missa és a les 6 de la tarda. 

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 

FESTA MAJOR A LA TALLADA 
Dissabte, 25 de juny a les 12 del migdia tindrà lloc la ofici solemne en honor de la patrona Maria 
Assumpta.       Cantarà el Cor de La Tallada, amb la direcció de Rosa Amorós.  
                                                                                                   En finalitzar la celebració, hi haurà un concert. 

FESTA MAJOR A FOIXÀ 
Dijous, 24 de juny a les 12 del migdia tindrà lloc la missa solemne en honor al patró de la parròquia, 
Sant Joan Baptista        La missa serà cantada per la  “coral interparroquial”, direcció Empar Ferrando. 

 

Diumenge, 26 de juny, a les 8 del vespre, concert i brindis de Sant Joan, a l’església parroquial, a 
càrrec del Cor de Rupià.         Director: Pau Ferrer Blanch 

CONCERT  – a l’església parroquial de RUPIÀ -   Diumenge, 19 de juny a les 12 del migdia,  
concert vermut a càrrec del Cor de Rupià.     Director: Pau Ferrer Blanch 

           COL.LECTA DEL DIA DE CORPUS  - dia de  la caritat 
 

      SOM EL QUE DONEM, SOM AMOR 
          Les col.lectes dels dies 18 i 19 de juny van destinades com a donatiu a CÀRITAS 

Declaració de la renda      posa la X 
En fer la declaració de la renda, es poden marcar les dues caselles: Església Catòlica i Finalitats 
Socials. 
Si marques les dues caselles es destinarà un 0,7% dels teus impostos a l’Església Catòlica i un 
altre 0,7% a altres Finalitats d’Interès Social.   En cap cas pagaràs més, ni et retornaran menys. 

                                                                                                        
 
 
 
 

VERGES - Els diumenges 5 i 12 de  juny, modificat l’horari de la celebració a la missa, serà a ¾ d’11. 

             

LA TALLADA - el diumenge 12 de juny festa de la gent gran, celebració a les 12 del migdia. 
 

RUPIÀ - El diumenge dia 5 de juny no hi haurà celebració de la missa, serà a LA SALA.   
 

 FONT SANTA - El divendres dia 24 de juny, al vespre s’anul·la la celebració de la missa. 
 

 LES OLIVES -   El dissabte dia 25 de juny, no hi haurà celebració de la missa.  
 

 LA TALLADA - El diumenge dia 26 de juny, no hi haurà celebració de la missa. 

 

                      Disculpeu les molèsties. 

FESTA DE LES PERSONES GRANS  -   LA TALLADA –  
diumenge 12 de juny a les 12 del migdia, missa solemne per la festa de les persones grans, 
acompanyada pel Cor de La Tallada.   Finalitzarà amb un concert.     Directora: Rosa Amorós 

 ATENCIÓ          CANVIS 

VIDA CREIXENT   Dia 1 de juny  a 2/4 de 5 de la tarda als locals parroquials de Verges. Missa a les 6 de la tarda. 



      HORARIS MISSES MES DE JUNY 2022                                    INTENCIONS DE LES MISSES  
 

Divendres 3 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 4  
PENTACOSTA 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Anna Gibert Bellapart 

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

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

Diumenge 5  
PENTACOSTA 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Martí Planellas i Rosa Barnosell                   
Paloma Benavente Martínez 

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

a les 12 del migdia, LA SALA Família  Falgàs  Figueras 

Divendres 10 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 11 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Salvador Carrera (41è. aniversari) 

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

Diumenge 12 

a 2/4 de 10 del matí, FOIXÀ   
Difunts Martí Poch i família                          
Acció de gràcies 

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

a les 12 del migdia, LA TALLADA 
Àngela Alsina Terrats (14è. aniversari)     
Maria Luisa Martínez Cano 

Divendres 17 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA           pel poble 

Dissabte 18  
CORPUS CHRISTI 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   
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pel poble 

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

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

Diumenge 19 
CORPUS CHRISTI 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Joan Pareta Saló                                 
Martirià, Joan i Concepció Hereu      
Josep Roura Gusó (7è. Aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  

Ignasi Fius   /    Anna Boladeras        
Jaume Gou Guillot                              
Filomena Montalat Frigola             
Família Esparraguera Fita 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 24          
Sant Joan 

a les 12 del migdia, FOIXÀ 
festa 
Major Antoni Brancós i Suner 

Dissabte 25 

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

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   NO HI HA CELEBRACIÓ - queda anul.lada 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Joan Seriñà 

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

  a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA NO HI HA CELEBRACIÓ - queda anul.lada 

Diumenge 26 a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Josep Coll Pallès 
Pere Falgàs 

  a les 12 del migdia, VERGES  Josep Maria Pagès Isern 
 

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 


