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MOVIMENT PARROQUIAL 
 

Hem pregat per: 
RUPIÀ   ‐   el dia 27 de setembre ens deixà Núria Barnosell i Gispert, a l’edat de 85 anys 
                   el dia 21 d’octubre ens ha deixat Pere Puig Gironès, a l’edat de 80 anys 
VERGES ‐  el dia 19 d’octubre ens deixà Carme Majó Saguer, a l’edat de 80 anys 

                                Descansin en pau

                                (VE DE LA PÀGINA ANTERIOR)

Filiació i fraternitat                        
Diria que, a banda de l’esmentada primera encíclica redactada amb Benet XVI (probablement més 
filla d’aquest últim), aquest nou document és probablement un dels quatre textos més importants 
del seu pontificat, juntament amb l’exhortació Evangelii Gaudium (2013), dedicada a la vida cristiana 
i  la  missió  de  l’Església,  espècie  de  programa  del  seu  pontificat;  la  ja  citada Laudato  si’ (2015)  i 
l’exhortació postsinodal Amoris Laetitia (2016), dedicada a l’amor en la família. 
 

Amb la nova encíclica (que esperem que no sigui la última), completa tot un missatge: experimentar 
personalment  l’amor  de  Déu  Pare,  culminat  en  Jesucrist,  produeix  una  experiència  d’immensa  i 
profunda alegria que es comunica a tota la vida personal, eclesial i social (evangelii gaudium i amoris 
laetitia), que permet comprendre el món com a creació i com a do,  lliurat a la nostra cura, on tot 
està íntimament interconnectat i cridat a la comunió universal (Laudato si’) i això es tradueix en una 
vida  fraterna  entre  tot  els  éssers  humans  (Fratelli  Tutti).  Filiació,  comunió  i  fraternitat  universal, 
doncs, com els eixos de l’experiència cristiana del món.   
 

Ara  bé,  Francesc,  sense  renunciar  a  presentar  els  fonaments  evangèlics  del  seu  missatge,  vol 
expressament adreçar  la  seva carta a  tota  la humanitat,  tenint cura que "la  seva  reflexió  s’obri al 
diàleg amb totes les persones de bona voluntat" (FT, 6). 
 

L’apertura de l’amor 
Francesc, fidel al seu esquema habitual (veure, jutjar, actuar), parteix d’una descripció d’alguns trets 
dominants  en  la  realitat  del  nostre  món,  amb  la  seva  immensa  carrega  d’egoisme,  exclusió, 
injustícia, opressió i mort, els quals ha denunciat insistentment des de la seva elecció. 
 

Davant  d’aquesta  amarga  constatació,  Francesc  situa  la  resposta  en  el  cor  mateix  de  l’Evangeli, 
expressada en la paràbola del bon Samarità: l’amor pràctic i concret per la persona fràgil, caiguda o 
necessitada, fins i tot quan és estrany, superant totes les diferències humanes (religioses, nacionals, 
ideològiques, econòmiques...), com l’opció que realitza plenament i salva la dignitat humana. 
 

L’amor  del  bon  samarità  recull  de  manera  paradigmàtica  la  dimensió  universal  de  la  fraternitat. 
D’aquí Francesc exposa la seva crida a construir un món obert, basat en l’amor, la solidaritat i el bé 
moral, i que integri i promogui a tothom. I proposa alguns dels pilars que han de permetre construir 
aquest món: l’estima a les identitats culturals viscudes de manera oberta i comunicativa; una bona 
política orientada pel servei  i  l’amor;  la cultura del diàleg,  l’encontre  i  l’amabilitat; el respecte a  la 
veritat de la dignitat humana, per damunt d’interessos o majories; la recerca artesanal i comunitària 
de  la pau; el perdó  i  la memòria; el desarmament,  l’eradicació de  la guerra, de  la violència  i de  la 
pena de mort; el diàleg entre religions i la llibertat religiosa, que permetin a les tradicions religioses 
una valuosa aportació a fraternitat i la justícia.   
 

Crec  sincerament  que  tots  els  creients  hem  de  fer  l’esforç  de  llegir  aquesta  carta,  estudiar‐la  i 
meditar‐la,  personal  i  comunitàriament,  a  fi  que  ens  ajudi  a  fer‐nos  veritables  servents  de  la 
fraternitat universal. 
 

Per Eduard Ibáñez. dg, 04/10/2020 a Apunts eticopolítics 



FESTA DE SANT MARTÍ A LA PARRÒQUIA DE JAFRE 
Diumenge, dia 8 de novembre, 
Solemnitat de Sant Martí de Tours, 
A ¾ d’11 del matí 
Amb acompanyament de la Coral  
Interparroquial. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El cinquè diumenge dels mesos, estava previst celebrar la Missa a 
les parròquies de Marenyà i La Sala. Fins a nou avís, es traslladen 
a les parròquies de La Tallada i de Foixà. 

Atenent que l’espai de la parròquia de Tor, és 
limitat, es manté la celebració de la Missa a la 

parròquia de la Tallada, fins a nou avís. 

Confessions i consultes: 
    A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 6 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 7 de la tarda, excepte vigílies i festius.

L’església diocesana convoca, el mes de novembre, la 

col∙lecta de GERMANOR 
 A les nostres parròquies està previst pel 
   dissabte 14  i  diumenge 15  de novembre. 
Aquesta col∙lecta és per pal∙liar les necessitats 
generals de l’església: manteniment dels temples i 
edificis,  paga dels mossens, activitats pastorals, 
administració general, etc. 
Hi ha la possibilitat d’establir quotes fixes, ja sigui 

directament al Bisbat o a la parròquia. 

CATEQUESI  de CONFIRMACIÓ   – CURS 2020‐21  per a nois i noies a partir de 12 anys 

  Qui desitgi participar de la catequesi de conformació pot fer la inscripció al telèfon 972 78 01 08      
            La formació es farà de forma telemàtica. 

Economia – recollit durant el mes de setembre de 2020 
 

Parròquia de Colomers      225,35 €  

Parròquia de Foixà      239,88 €  

Parròquia de Garrigoles‐Les Olives        68,73 €  

 Parròquia de Marenyà‐Tor i La Tallada      298,82 €  

Parròquia de Rupià      279,86 €  

Parròquia de Verges      453,35 €  

Santuari de la Font Santa ‐ Jafre      455,93 €  

COL∙LECTA DEL “DOMUND” 
Els imports de les col.lectes del Domund  

es publicaran en el proper full del mes de desembre. 

Col∙lectes especials per les obres  ‐  La col∙lecta prevista el dissabte dia 7 de novembre: 
COLOMERS   per sufragar la  restauració del Retaule Barroc de l’església. 
Diumenge dia 8 de novembre:  JAFRE   per sufragar les obres del Santuari.          COLOMERS         JAFRE 
                                                                                                       Col∙lectes d’octubre                 80,11  €           92,50 € 

CELEBRACIÓ DEL 7è ANIVERSARI DE 
LA BEATIFICACIÓ DE FRA CARMEL 

COLOMERS 
Tindrà lloc a l’església parroquial de Colomers 
el dissabte dia 7 de novembre,  
            a 2/4 de 8 del vespre. 
L’Església ha assenyalat el dia 6 de novembre 
com a festa litúrgica del beat Fra Carmel. 
Pregarem per tots els difunts de la parròquia.

FESTA DE SANT SADURNÍ A GARRIGOLES 
Dissabte dia 28 de novembre, missa  cantada 
per la Coral Interparroquial, a 2/4 de 12 del 
migdia a la parròquia de Sant Sadurní de 
Garrigoles.  

PARRÒQUIA DE JAFRE 
A partir del dissabte dia 31 d’octubre la celebració de la 
missa serà a la parròquia de Jafre, a 1/4 de 7 de la tarda.  

ALERTA: Els dissabtes no hi haurà missa al 
 Santuari de la Font Santa. 

ATENCIÓ: el 
diumenge 8 de 
novembre s’ha 
anul∙lat la 
missa de Foixà 

HORARIS DE LA CATEQUESI  ‐  PRIMERA COMUNIÓ  ‐  formació telemàtica 
1r curs – dimecres de 2/4 de 7 a ¼ de 8 
2n curs – divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8.  Nens i nenes que ja participaven el curs passat: dilluns de ¾ de 7 a ¼ de 8    
       Hi ha possibilitat de fer la inscripció, trucant al 972 78 01 08 
També es pot inscriure i formar‐se telemàticament al  
web sic‐catequesi.cat/recursos –aquesta formació és per a tot Catalunya i les Illes Balears. 

ATENCIÓ:  El dia 
8 de novembre 
s’anul∙la la missa 
a Foixà 



HORARIS DE LES MISSES – NOVEMBRE DE 2020                  LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

Dissabte 31  
octubre 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE parròquia Rosa Campi Arderiu (18è aniversari) 

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

Diumenge 1    
TOTS SANTS 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Lola Solés Payet      /     Salvi Pascual 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Concepció Roca                             /    Amós Solés                     
Difunts família Pons Vidal        /    Acció de gràcies                

a les 12 del migdia, VERGES   Maria Terms Tallada (1r aniversari) 

a les  4 de la tarda, LA TALLADA  res del rosari al cementiri 

Dilluns 2  A les 10 del matí, res del rosari al cementiri de FOIXÀ      Diada dels difunts  

Divendres 6  a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Pepita Oliveras Feliu (7è aniversari) 

Dissabte 7 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Pels pares i familiars difunts 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   col∙lecta obres  pels difunts de la parròquia 

Diumenge 8 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Difunts família Roura                                                        
Devoció  a la Mare de Déu del Remei 

a 3/4 d'11 del matí, JAFRE parròquia  col∙lecta obres     Inès  Seriñà   /   Mn. Joan Seriñà 

a les 12 del migdia, VERGES   pel poble 

Atenció:     aquest diumenge, dia 8, queda suprimida la missa de la parròquia de Foixà.                   
V                                                    Disculpeu la molèstia 

Divendres 13  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Pels pares i familiars difunts  

Dissabte 14 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   

co
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a 
G
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A
N
O
R
   Lluís i Marc Castañer  

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE parròquia
Martí Grau (12è aniversari)                                             
Josep Bonany 

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

Diumenge 15 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Martí  Planellas Alabau  i  Rosa  Barnosell  Colomer

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ   Pere  Ponsatí Pagès ‐  (traspassà el dia 18 de maig) 

a les 12 del migdia, VERGES   pel poble 

Divendres 20  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Difunts família Costal 

Dissabte 21 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES    pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE parròquia Salvador Carrera Campi 

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

Diumenge 22 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Difunts família Vilavella 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Mercè Pontonet Vilà    /           Família Martí i Maria             
Difunts família Torrent Genís    /   Maria Poch 

a les 12 del migdia, VERGES   Jaume Poch Perich 

Divendres 27  a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Pels pares i familiars difunts 

Dissabte 28 

a 2/4 de 12 del migdia, GARRIGOLES   Francisco Coderch  /  Càndida Pons 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE parròquia Josep Bonany 

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

Diumenge 29 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Pere Ponsatí Frigola (2n aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ    Família Puig Poch    /     Acció de gràcies 

a les 12 del migdia, VERGES   pel poble 

 
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 


