
  SUPL

  www.b

  Desp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invo
  
Mar
mev
 

Aqüe
abun
 

Rein
en le
 

Imm
del  t
mev
 

Advo
tràn
 

Cane
La 

LEMENT D

bisbatgirona.c

patx parro

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocacions a

e  meva  a
va  vida,  r

educte  d
ndància  d

na del cel 
es tempta

maculada  f
teu Fill  sa
va salvació

ocada  i  r
gol de la m

Santu
et, Col
Sala, L

DEL FULL P

cat  (cercar par

oquial, a h

                 M

l dolç nom

amantíssi
recordeu‐v

de  les 
de  llàgrim

i de la ter
cions dels

filla  de  Jo
antíssim  le
ó. 

refugi  del
meva mor

uari de
lomers
La Tall
PARROQU

rròquia concret

hores conv

                 MES de m

m de Maria

ma,  en  t
vos  de  m

divines 
es  per  pl

rra, sé la m
s meus en

oaquim  i 
es gràcies 

ls  pecado
rt i obriu‐m

e la Fo
s, Foixà
lada, M
UIAL  ‐  Any

ta)                    

vingudes   

                 

 

maig ‐ m

a: 

tots  els  in
mi,  misera

gràcies, 
lorar  els 

meva emp
emics. 

Anna,  aco
que nece

ors,  assist
me les por

ont San
à, Garr
Maren
y II, full 22

                        

    Tel. 972

        es de Ma

nstants  d
able  peca

concediu
meus  pec

para i defe

onsegueix
essito per 

teix‐me  e
rtes del ce

nta i p
rrigoles
nyà‐To
2            
        Telèfo

2 78 01 08

aria

e  la 
ador. 

u‐me 
cats. 

ensa 

x‐me 
a  la 

n  el 
el.  

El  Me
l’anom
perqu
de  les
comen
colors
Des de
les flo
les virt
 

Ella
les d
a ha

arròqu
s‐Les O
r, Rup
             
on: Mn. Àn
                          

es  de  Mar
menat  mes 
è amb l'arr
s  pluges  hiv
ncen  a  cob
 i aromes d
e l'edat mit
rs" a la Ma
tuts i belles

a és la "
dones", 
abitar A

pode

EC
uies de
Olives,
ià i Ve
              
ngel Pagè
  mnangelp

ia  es  resa 
de  les  flor
ibada del b
vernals,  el 
brir‐se  d'un 
e les flors. 
tja es va co
are de Déu 
ses de Maria

beneïda
 a la qua

Aquell qu
en cont

FU
CLESI
e  
 Jafre,
erges
 maig  2
s  630 18 

pages@gma

el  mes  m
rs,  que  es 
bon temps i 
camp  i  els
verd  inten

onsagrar el 
per a rendi
a. 

a entre t
al “ha v
ue ni els
enir", 

ULL 
IAL

 

, 

2021 
20 40 
ail.com 

maig,  en 
diu  així, 
després 
s  jardins 
ns  i  dels 

"mes de 
r culte a 

totes 
ingut 
s cels 



                     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oració a la Mare de Déu 
 
Us demanem, 
Mare de Déu i Mare nostre 
que sentim sempre la pau del Senyor. 
Que la nostra mirada  
sigui sempre neta i clara. 
 
Que els nostres llavis 
pronunciïn només paraules netes i d’encoratjament.
Que el nostre pas sigui ferm, 
i la nostra actitud valenta. 
 
Que les nostres mans 
siguin generoses per a donar i prudents per a rebre. 
 
Que el nostre cor 
estigui sempre obert per estimar tothom. 
Que els nostres passos ens dirigeixin 
cap allà on poden ser útils. 
Que la nostra vida sigui radiant i generosa,  
com la vostra, Mare de Déu. 

 

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. 

Ens ha deixat Arcadi Oliveras, ACS 

 

Ens cal la teva intel∙ligència i agudesa. 
La  teva  capacitat  d’ordenar  i  donar 
significat  a  la  informació.  Has  sabut 
discernir:  envoltat  de  banalitat,  ens 
has regalat una mirada profunda.  
Ens cal  la  teva constància  i  tenacitat, 
la voluntat de  treballar  i  la dedicació 
desinteressada.  
I el teu tarannà afable.  
Ens  cal  el  teu  somriure  despert, 
amable,  bondadós.  Has  mort  enmig 
d’una  pandèmia  i  en  temps  Pasqual, 
Arcadi.  
Un  temps  que  ens  recorda  com  has 
il∙luminat  els  altres.  Ens  cal  la  teva 
esperança.  
Ens  cal  el  teu  compromís.  Has  sabut 
denunciar  injustícies  i  traçar  camins 
de  servei.  Sempre  disposat  i 
disponible.  Per  aquest  altre  món 
possible.  
Sí,  ja  des  d’ara,  hi  ha  lloc  per  a 
tothom,  amb  plena  dignitat,  sense 
exclusions i amb una pau estable.  
En  tu  hem  vist  l’Evangeli  fet  home. 
Encarnat  en  un moment  concret.  En 
la  nostra  terra,  en  el  nostre  país, 
Catalunya,  en  l’anhel  d’un  país  de 
persones  lliures,  d’una  societat  més 
justa i solidària.  
Arrelat i, indestriablement, amatent a 
les  necessitats  de  cada  racó  del 
planeta.  
La  imprescindible  justícia  global. 
T’hem  conegut  humil  i  feble.  I  com 
cada  vida  humana,  igualment 
imprescindible. Ja et trobem a faltar.  
T’hem necessitat i et necessitarem.  
Gràcies  per  oferir  els  teus  dons  amb 
tanta generositat i saviesa.  
Gràcies  per  ensenyar‐nos  que  estem 
cridats a viure amb sentit. 
 

Arcadi, ens cal la teva esperança  
 

PER Laura Mor, Catalunya religió 09‐04‐2021



 

 

 

 
 

 

 

                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PRIMERA COMUNIÓ, enguany participaran del Sagrament de la primera Comunió:
 
El diumenge dia 30 de maig, rebran la primera comunió  
a les 12 del migdia a Verges: Dafne Marquez Morales 

   Francesc López Font 
   Joel Prat Cabanas 

 
El diumenge dia 6 de juny, rebrà primera comunió    
a les 12 del migdia a  Verges:   Maria Mustera López 
 
El diumenge dia 13 de juny, rebrà la primera comunió  
A ¾ d’11 del matí a Foixà:   Laia Torrent Pi 

Col.lecta per Càritas Interparroquial                 
dijous Sant 2021 

Parròquies de Foixà i Rupià  50,00 €

Parròquies de Marenyà ‐ Tor  i  
 La Tallada 

86,40 €

Parròquia de Jafre  86,30 €

Parròquia de Verges  40,00 €

TOTAL  262,70 €

La celebració de la missa entre setmana, 
de dilluns a dijous a Verges, s’ha canviat 

d’hora, és a les 8 del vespre.      
Fins al nou canvi d’hora. 

Durant  aquest  temps  de  pandèmia  que  estem  vivint 
són moltes  les  qüestions  que  se'ns  han  replantejat,  i 
que  afecten  en  tots  els  àmbits,  a  nivell  personal  i 
espiritual.      El curset és una oportunitat per     
    compartir‐ho!! 

Col.lecta pels Sants Llocs de Jerusalem              
divendres Sant 2021 

Parròquies de Foixà i Rupià  34,10 € 

Parròquia de Verges  32,70 € 

TOTAL  66,80 € 

MES DE MARIA 
Durant el mes de maig, els dissabtes a la 
parròquia de Jafre, abans de la celebració 
de la Missa.  

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 



      HORARIS MISSES MES DE MAIG 2021                       INTENCIONS DE LES MISSES 
 

Dissabte 1 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Josep Fàbrega (20è aniversari) 

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

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

Diumenge 2 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  pel poble 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Difunts de la família Esparreguera Fita               
Vicenç Cadanet                                                        
Pietat Casas 

a les 12 del migdia, VERGES  
Ramon Carolà 
Josep Deulofeu i Dolors Nierga 

dimarts 4  a les 8 del vespre, VERGES  Maria Gifre Falgueras 

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

Dissabte 8 

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

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Rosa Campi Arderiu 

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

Diumenge 9 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ    Joan Colomer i Joaquima Pla 

a les 12 del migdia, VERGES   Joan Alemany Ferrer 

Divendres 14  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA   pel poble 

Dissabte 15 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    Devoció a Santa Helena 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Josep Bonany 

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

Diumenge 16 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  pel poble 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ   Josefina Sabater  /  Mercedes Sabater           

a les 12 del migdia, VERGES   Helena Cambó 

Divendres 21  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA    Mn. Pere Hugas 

Dissabte 22 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Joan i Angelina 

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

Diumenge 23 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Difunts Família Vilabella Bahí 

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

a les 12 del migdia, VERGES   Helena Cambó 

Divendres 28  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA    Mn. Pere Hugas 

Dissabte 29 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  pel poble 

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

Diumenge 30 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Per la joventut 

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

a les 12 del migdia, VERGES  
Primera 
Comunió  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 


