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L’Església consulta al poble: 

   “Hem d’estar oberts a sentir coses que potser no esperàvem”

Si tinguessin l’oportunitat d’opinar sobre l’Església Catòlica, què dirien? S’han sentit 
tenen espai per fer sentir la seva veu? Cap a on ha d’anar l’Església en els propers anys? Tant si 
un és membre actiu en una parròquia com si només hi va en bodes, batejos i funerals...  a partir 
d’avui, i fins a la propera Setmana Santa, podrà d
Bisbes. El diumenge17 d’octubre un gran nombre de bisbats catalans han celebrat l’acte 
d’inauguració d’aquesta fase de consulta. Una consulta diocesana que marcarà el rumb de la 
16a assemblea general ordinària d
finalitzarà al Vaticà l’octubre 2023.
 

Una fase de consulta a partir de deu blocs en què s’espera l’opinió i el parer de tothom i que 
culminarà amb un buidat en forma de document que la comissió del
haurà de fer arribar a la comissió general
 

“La idea és que no només participi la gent de les parròquies o la gent que ve a missa sinó que 
volem que la gent ho enviï per whatsapp a qui vulgui, a la seva gent, al seu entorn on també
haurà gent que no està vinculada amb l’Església”, explica
pastoral i coordinador de la fase dioc
 

El Papa, recorda Àguila, insisteix molt sobretot en el primer bloc de
de “companys de camí’, “aquella gent que camina al nostre costat i que potser no són creients 
però dels quals volem saber la seva opinió”.
tothom , “si han vingut alguna vegada a una celebració, si s’han sentit acollits, escoltats, o si 
donem maneres per poder manifestar el seu punt de vista”.
 

El Sínode de Bisbes avarca aquesta vegada tot aq
que hi va molt puntualment. “Volem considerar
camina en aquest Sínode i volem saber de quina manera podem fer possible que la
punt de vista arribi també a les conclusions finals”.
      

Una Església “en sortida”, reconeix Joan Àguila, que no només ha d’anar cap als altres per donar 
a conèixer el Crist “sinó que ha d’anar cap als altres per poder aprendre de moltes iniciatives 
veïnals, d’entitats, o de ciutat” amb l’objectiu únic “de demanar ajuda per fer millor la nostra 
missió”.     
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“Hem d’estar oberts a sentir coses que potser no esperàvem”

Si tinguessin l’oportunitat d’opinar sobre l’Església Catòlica, què dirien? S’han sentit 
tenen espai per fer sentir la seva veu? Cap a on ha d’anar l’Església en els propers anys? Tant si 
un és membre actiu en una parròquia com si només hi va en bodes, batejos i funerals...  a partir 
d’avui, i fins a la propera Setmana Santa, podrà dir la seva a la fase diocesana del Sínode de 
Bisbes. El diumenge17 d’octubre un gran nombre de bisbats catalans han celebrat l’acte 
d’inauguració d’aquesta fase de consulta. Una consulta diocesana que marcarà el rumb de la 
16a assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes que  s’inicia l’octubre del 2021 i 
finalitzarà al Vaticà l’octubre 2023.  

Una fase de consulta a partir de deu blocs en què s’espera l’opinió i el parer de tothom i que 
culminarà amb un buidat en forma de document que la comissió del
haurà de fer arribar a la comissió general.  

“La idea és que no només participi la gent de les parròquies o la gent que ve a missa sinó que 
volem que la gent ho enviï per whatsapp a qui vulgui, a la seva gent, al seu entorn on també
haurà gent que no està vinculada amb l’Església”, explica Joan Àguila

coordinador de la fase diocesana a Tarragona.  

El Papa, recorda Àguila, insisteix molt sobretot en el primer bloc de la consulta en el concepte 
companys de camí’, “aquella gent que camina al nostre costat i que potser no són creients 

però dels quals volem saber la seva opinió”. Àguila remarca que és necessari saber l’opinió de 
tothom , “si han vingut alguna vegada a una celebració, si s’han sentit acollits, escoltats, o si 
donem maneres per poder manifestar el seu punt de vista”. 

arca aquesta vegada tot aquest col·lectiu de gent que no va a l’Església, o 
va molt puntualment. “Volem considerar-los membres d’aquest poble de D

camina en aquest Sínode i volem saber de quina manera podem fer possible que la
les conclusions finals”.             

     

Una Església “en sortida”, reconeix Joan Àguila, que no només ha d’anar cap als altres per donar 
a conèixer el Crist “sinó que ha d’anar cap als altres per poder aprendre de moltes iniciatives 

d’entitats, o de ciutat” amb l’objectiu únic “de demanar ajuda per fer millor la nostra 
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“Hem d’estar oberts a sentir coses que potser no esperàvem” 

Si tinguessin l’oportunitat d’opinar sobre l’Església Catòlica, què dirien? S’han sentit acollits, 
tenen espai per fer sentir la seva veu? Cap a on ha d’anar l’Església en els propers anys? Tant si 
un és membre actiu en una parròquia com si només hi va en bodes, batejos i funerals...  a partir 

ir la seva a la fase diocesana del Sínode de 
Bisbes. El diumenge17 d’octubre un gran nombre de bisbats catalans han celebrat l’acte 
d’inauguració d’aquesta fase de consulta. Una consulta diocesana que marcarà el rumb de la 

s’inicia l’octubre del 2021 i 

Una fase de consulta a partir de deu blocs en què s’espera l’opinió i el parer de tothom i que 
culminarà amb un buidat en forma de document que la comissió del Sínode de cada bisbat 

“La idea és que no només participi la gent de les parròquies o la gent que ve a missa sinó que 
volem que la gent ho enviï per whatsapp a qui vulgui, a la seva gent, al seu entorn on també hi 

Joan Àguila, vicari episcopal de la 

la consulta en el concepte 
companys de camí’, “aquella gent que camina al nostre costat i que potser no són creients 

Àguila remarca que és necessari saber l’opinió de 
tothom , “si han vingut alguna vegada a una celebració, si s’han sentit acollits, escoltats, o si 

uest col·lectiu de gent que no va a l’Església, o 
los membres d’aquest poble de Déu que 

camina en aquest Sínode i volem saber de quina manera podem fer possible que la seva opinió i 

Una Església “en sortida”, reconeix Joan Àguila, que no només ha d’anar cap als altres per donar 
a conèixer el Crist “sinó que ha d’anar cap als altres per poder aprendre de moltes iniciatives 

d’entitats, o de ciutat” amb l’objectiu únic “de demanar ajuda per fer millor la nostra 
Continua a la pàgina següent 



 

 

 

 
 

 

 SÍNODE –  Com "caminem junts" en la vivència i l'anunci de l'Evangeli i quins    

són els passos que l'Esperit ens convida a fer per a créixer com a 
Església sinodal? 

    La fase diocesana del Bisbat de Girona, finalitzarà el dia 31 de gener de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I això com es fa? Àguila afirma que anant “sense respostes precuinades i amb el cor i l’esperit 
oberts”. Reconeix que en aquesta fase diocesana, si es fa bé, "s’ha d’estar disposat a sentir 
coses que no s’esperaven o que no agradaran". “Hem d’estar oberts a rebre crítiques i a acollir 
iniciatives noves que segur ens ajudaran a créixer i a ser més fidels al mateix Evangeli”.  
 

         Glòria Barrete, publicat a Catalunya Religió 

 

PREGÀRIA A LA SAGRADA 
FAMÍLIA PEL SÍNODE 

 

Jesús, Maria i Josep 
en vosaltres contemplem 
l'esplendor del veritable amor, 
a vosaltres, confiats, ens dirigim. 
 
Sagrada Família de Natzaret, 
feu també de les nostres famílies 
lloc de comunió i cenacle d'oració, 
autèntiques escoles de l'Evangeli 
i petites Esglésies domèstiques. 
 
Sagrada Família de Natzaret, 
que mai més hi hagi en les famílies 
episodis de violència,  
de tancament i divisió; 
que qui hagi estat ferit o escandalitzat 
sigui aviat consolat i guarit. 
 
Sagrada Família de Natzaret, 
que el proper Sínode dels Bisbes 
faci prendre consciència a tots 
del caràcter sagrat i inviolable de la 
família, de la seva bellesa en el projecte 
de Déu. 
 
Jesús, Maria i Josep, 
escolteu, acolliu la nostra súplica. 
 

    Papa Francesc 

En una Església sinodal,  
que anuncia l'Evangeli, tots «caminem junts»:  
Quines experiències tinc d’aquest «caminar 
junts» en la meva comunitat?  
Com les valoro?  
Quins passos ens convida a fer l'Esperit  
per a créixer en el nostre «caminar junts»?  



FESTA DE SANT MARTÍ A JAFRE 
Dissabte, dia 13 de novembre, Solemnitat de Sant Martí de 
Tours,  a ¼ de 7 de la tarda a la parròquia  
Amb acompanyament de la Coral Interparroquial, directora 
Empar Ferrando. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

La celebració de la missa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    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. 
                       El primer dimecres de mes la celebració de la Missa serà a les 6 de la tarda.        

L’església diocesana convoca, el mes de novembre, la col·lecta de GERMANOR 
A les nostres parròquies està previst pel  

dissabte 13  i  diumenge 14  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. 

COL·LECTA DEL 
“DOMUND” 

Els imports de les 
col.lectes del Domund  

es publicaran en el 
proper full del mes de 

desembre. 

CELEBRACIÓ DEL 8è ANIVERSARI DE LA 
BEATIFICACIÓ DE FRA CARMEL COLOMERS 

 

Tindrà lloc a l’església parroquial de Colomers 
el dissabte  

          dia 6 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 27 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 6 de novembre 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. 

CATEQUESI  de CONFIRMACIÓ   – CURS 2021-22  per a nois i noies a partir de 12 anys 

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

Trobada de VIDA CREIXENT 
Després d’aquest temps que no ha estat possible trobar-nos presencialment, tornem a establir 

les trobades de vida creixent. 
El dimecres dia 3 de novembre  a les 4 de la tarda als locals parroquials de Verges 

 

 

                                                   Els dies que hi ha trobada de Vida Creixent, la celebració de la          
    Missa a Verges, serà a les 6 de la tarda. 

 
 

Celebració de la Missa 

MOVIMENT PARROQUIAL  
Parròquia de Jafre - el dia 23 d’octubre van contraure matrimoni, al Santuari de La Font Santa 
Joaquim de Ribot Saurina i Cristina Romaguera Colom.                    Enhorabona!!! 

 

Hem pregat per: 
VERGES –  Modest Bassa Torroella, que morí el dia 22 de setembre a l’edat de 66 anys 
   Josep Peraferrer Terma, que morí el dia 10 d’octubre, a l’edat de 87 anys 
                              Descansin en pau 

 

Confessions  
i consultes 



HORARIS DE LES MISSES – NOVEMBRE DE 2021                LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

Dilluns 1           
TOTS SANTS 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Acció de gràcies / Josep Barrera Bahí 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Providència Solés Roura  / Amós Solés i Solés                                                     
Jaume Solés i  Boladeras 

a les 12 del migdia, VERGES  Josep Ma. Pagès Isern 

a 2/4 de 4 res del rosari al cementiri de LA TALLADA 

Dimarts 2        
Fidels difunts 

A les 10 del matí res del rosari al cementiri de FOIXÀ                           

a les 6 de la tarda, LA FONT SANTA Difunts família Alabau Coloma 

a les 7 de la tarda, VERGES Difunts família Ballesta Llinàs 

Divendres 5 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Difunts família Alabau Coloma 

Dissabte 6 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Josep Grau Font (1r. Aniversari) 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS  Pere Poch i Joan Poch 

Diumenge 7 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Difunts Família Pons Vidal                                           
Pere Ferran Amagat   /   Pere Puig Gironès (1r. Aniv.) 

a les 12 del migdia, VERGES  Maria Terms Tallada (2n. Aniversari) 

Divendres 12 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Difunts família Alabau Coloma 

Dissabte 13 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   
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 pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  
festa de Sant Martí 

Mn. Joan Seriñà / Inés Seriñà                                                                     
Diego Font Comas (17è. Aniversari) 

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

Diumenge 14 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Joan Martí Poch    /   Família Falgàs Figueras                                    
Família Puig Poch 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 19 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Difunts família Alabau Coloma 

Dissabte 20 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

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

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

Diumenge 21 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Difunts família Solés Reyner                                          
Difunts Família Boladeras Masmiquel  
Acció de gràcies 

a les 12 del migdia, VERGES  Jaume Poch Perich 

Divendres 26 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Difunts família Alabau Coloma 

Dissabte 27 

a 2/4 de 12 del migdia, GARRIGOLES,  festa de Sant Sadurní        --     pel poble       

a ¼ de 7 de la tarda, JAFRE  Família Pagès Costal      /     Josep Bonany 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   Pepita Oliveras Feliu (8è. Aniversari) 

Diumenge 28         
1r ADVENT 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Mercè i Josep Coll   /  Maria Poch (aniversari)                                          
Acció de gràcies 

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 

INTENCIONS DE LES MISSES ENTRE SETMANA A LA PARRÒQUIA DE VERGES  

dimecres dia 3 Difunts família Ballesta Llinàs 

dilluns dia 8 Difunts família Ballesta Llinàs 


