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BONA PASQUA!!
En la nit santa en la qual el Senyor passà de mort a vida, el poble
de Déu s’aplega arreu del món per vetllar i pregar, esperant el
seu retorn gloriós. Aquesta nit, portem a les mans la llum
encesa, passem de la fosca a laa llum, tot escoltant la Paraula
de Déu, celebrant les seves meravelles. Després, la comunitat
reunida fa promesa de fidelitat
tat al Senyor, renovant les promeses
del baptisme,
aptisme, reconeixent així que el Crist gloriós és la llum que
ens guia, la paraula de la nova Llei, l'aigua que dona vida i sempre
és amb nosaltres.
Cal, doncs, donar-ne gràcies. La resurrecció de Jesús és per als creients la clau de volta de la
comprensió
omprensió de la seva fe creient. L’eficàcia de la resurrecció va més enllà d’un pur record
històric, ja que pels camins de la fe que és convicció creiem que amb la nostra vinculació a Crist
hem estat alliberats de la mort definitiva i, per això, podem viure
viur ja des d’ara com a
ressuscitats.
Sant Pau va dir: “No som justos perquè hem observat la Llei, sinó perquè hem cregut en Crist”.
Podem afirmar, doncs, que la festa de Pasqua proclama la nostra participació en la victòria de
Crist. I hem de tenir clar quee el record de Jesús a Palestina i l'esperança de la seva última
vinguda no han d’apartar-nos
nos de la certesa d’avui: caminar, amb el qui viu, pels camins de la
vida actual proclamant a tothom que Jesús viu, que és ell el qui ens fa i farà viure plenament.
Davant les realitats doloroses dels nostres dies que ens interpel·len, seguir el ressuscitat
ens empeny a deixar enrere aquella visió negativa del “no hi ha res a fer”,
f
a oblidar els nostres
desànims
nims i les nostres pors i a emprendre aquells nous
nous camins pels quals totes les criatures
avancen, juntament amb nosaltres i a través de nosaltres, cap al terme comú, que és Déu, en
una plenitud transcendent en què Crist ressuscitat ho abraça i il·lumina tot. Avui, en aquest
temps pasqual, podem i devem revisar i millorar la nostra manera de viure. Tot cristià pot
dir: el ressuscitat viu en mi, "fins al dia en què Ell, el vent, transformarà el nostre pobre
cos i el configurarà al seu cos gloriós,
glorió gràcies a aquella acció poderosa
rosa amb què ell sotmetrà a
si mateix tot el món” (Filipencs 3, 21).
(Extret d’Ecoparròquia)

Caminem de la Pasqua a la Pentecosta!

COM TU MARE
El Senyor s’ha enamorat del teu cor pobre
i t’ha fet plena de gràcia amb el seu do,
l’Esperit ha obrat en tu grans meravelles
i ha volgut que fossis mare de l’amor.
El teu si incondicional a la Paraula
l’has viscut pelegrinant fins a la creu.
Benaurada seràs sempre, bona Mare,
has cregut i has confiat només en Déu.
LA TEVA FE, MARIA, ENS ESPERONA
A SER FIDELS AL PARE I DIR-LI: SÍ.
EL TEU AMOR SILENT ENS ACOMPANYA,
MAI NO ENS DEIXEU LLUNY DE LA VOSTRA MÀ.
EL TEU CAMÍ VISCUT AMB ESPERANÇA
EN EL DOLOR I LA GLÒRIA DEL TEU FILL
ENS MOU A TOTS A VIURE DISPONIBLES,
LLIURANT A DÉU EL QUE ELL ENS HA DONAT.

Pràctica tradicional del mes de maig –

el mes de MARIA
Invocacions

Com tu, Mare, volem viure amb confiança
la resposta a la crida del Senyor.
Li oferim tot el que som amb alegria,
que ell ens faci instruments del seu amor.
L’Esperit ens donarà la fortalesa
si li obrim de bat a bat el nostre cor.
Que es compleixi en tots nosaltres la Paraula.
Som servents, som testimonis en el Món
(Toni Perulles i Rull – música de KAIROI)

Mare amantíssima, en tots els instants de la meva
vida recordeu-vos de mi, infeliç pecador.
Déu vos salve, Maria....

Aqüeducte de les divines gràcies, concediu-me
abundància de llàgrimes per plorar amargament
els meus pecats.
Déu vos salve, Maria....

Reina de cels i terra, sigueu el meu empar i
defensa en les temptacions dels enemics de la
meva ànima.
Déu vos salve, Maria....

MES DE MARIA
Durant el mes de maig, els dissabtes al
Santuari de la Font Santa, i de dilluns a
dijous a la parròquia de Verges abans de la
celebració de la Missa.

Immaculada filla de Joaquim i Anna, obteniu-me
del vostre amantíssim Fill les gràcies que
necessito per salvar-me.
Déu vos salve, Maria....

Advocada i refugi dels pecadors, assistiu-me en
l’hora de la meva mort i obriu-me les portes del
cel.
Déu vos salve, Maria....

BENEDICCIÓ DEL CIRI PASQUAL

XXXVI TROBADA INTERDIOCESANA,
de VIDA CREIXENT, A MONTSERRAT
Dimecres 4 de maig de 2022
Presidirà la celebració de l’Eucaristia l’Arquebisbe
Mons. Joan Planellas Barnosell
El diumenge dia 1 de maig a la
parròquia de la Tallada, no hi
haurà celebració de la Missa, hi
haurà celebració de la paraula.

Aquest any les parròquies que no
tenien vetlla Pasqual el dissabte,
varen portar el ciri Pasqual per
encendre’s amb la flama del foc de
la nit de Pasqua.

A partir del dia 7 de maig, la
celebració de la Missa dels
dissabtes a Jafre, serà al
Santuari de la Font Santa.

Col.lecta per Càritas Dijous Sant 2022
Parròquia de Foixà i Rupià
Parròquies de Garrigoles - Les Olives
Parròquies de Marenyà - Tor i La Tallada
Parròquia de Jafre
Parròquia de Verges

140,00 €
40,00 €
70,25 €
109,40 €
156,70 €

TOTAL

516,35 €

Col.lecta pels Sants llocs de Jerusalem - Divendres Sant 2022
Parròquia de Foixà i Rupià
Parròquia de Jafre

105,00 €
108,10 €

Parròquia de Verges
TOTAL

55,60 €
268,70 €

La col.lecta del dia del Seminari a la parròquia de Foixà es de 255,00 € aquest import se sumarà al
que es va publicar en el full eclesial anterior.

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.
MOVIMENT PARROQUIAL - DEFUNCIONS
VERGES – Hem pregat per Josep Poch Perich, que morí el dia 29 de març de 2022 a l’edat de 87 anys.
Hem pregat per Quimeta Carreras Oliveras, que morí el dia 10 d’abril de 2022 a l’edat de 96
anys.
Doneu-los, Senyor el repòs etern!
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

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

HORARIS MISSES MES DE MAIG 2022
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
Diumenge 1

Divendres 6

Dissabte 7

Diumenge 8

a les 12 del migdia, VERGES

No hi ha Missa - Si, celebració de la Paraula
Joan Serra Presas / Rosa Muntaner Casanova
/Miquel Serra Muntaner
Joan Poch Gifre

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Josep Grau Font

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

Anna Gibert Bellapart
Rosa Campi
Enric Casellas Majó
pel poble

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Joaquim Ferrer Puig

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ

Maria Mercè i Martí / León Villacampa
Quimet Cortada
Josep Deulofeu (14è. aniversari)
Acció de gràcies

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 13 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
Dissabte 14

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

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

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Difunts família Ponsatí Frigola

Diumenge 15 a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ
a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 20 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
Dissabte 21

Joan Solés Reyner / Amós Solés Solés
Jaume Amgat Pla / Patrícia Serradell
Pere Amagat Serradell
pel poble
pel poble

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

pel poble

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

pel poble

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

pel poble

Diumenge 22 a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ
a les 12 del migdia, VERGES
Divendres 27 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
Dissabte 28

INTENCIONS DE LES MISSES

Joan Soles Bou / Cipriano Cruset Planella
Difuns família Cruset
Acció de gràcies
pel poble
pel poble

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

pel poble

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

pel poble

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

pel poble
Família Puig Poch
Família Falgàs Figueras
Ramon Carolà (3r. aniversari)

Diumenge 29
a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ
ASCENCIÓ
a les 12 del migdia, VERGES

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

