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Ho afirmem o bé ho preguntem? O ens ho preguntem? Hi ha qui creu que la pregària és com 
una mena de “carta als reis” expressant desigs o necessitats. I, certament, mirada així, la 
pregària seria un bajanada. Però Jesús a l’Evangeli ens diu, ens recomana e
cal pregar sempre, sense cansar-
 
Ara bé, pregar és tan sols demanar? O és parlar amb Déu amb la confiança filial que ens ve de 
la salvació obtinguda per Jesucrist
 
Recordem: pregar és parlar amb Déu, que és nostre Pare, per donar
perdó i suplicar-li tota mena de favors. Parlar. Dialogar. I no pas amb el buit, perquè no el 
veiem i sentim físicament. És parlar amb la confiança que ens dona la fe.
paraula d’estar atent a les nostres coses, a les nostres paraules. És fer experiència de la 
presència del Déu que estima i acompanya. És sentir
saber-se escoltat.  
 
La pregària esdevé, llavors, el resp
de Déu la nostra vida, i deslliurem els “CO2”, que són els nostres egoismes, i ens sentim plens 
de vigor i de joia. Per això cal “pregar sempre”, amb confiança. El que és més important en la 
pregària sol ser el menys habitual: la perseverança, la constància. I això per què? 
 
Perquè estem compromesos amb un món que necessita la llibertat i la justícia que ve de Déu, 
de la qual nosaltres esdevenim transmissors. 
 

                                      Extret del suplement del full de les parròquies d’Olot, del 16 d’octubre de 2022

Pare, augmenta’m la fe, omple’m de

ajuda’m a ser un testimoni 

suficient per mantenir
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LA PREGÀRIA 
 

Ho afirmem o bé ho preguntem? O ens ho preguntem? Hi ha qui creu que la pregària és com 
una mena de “carta als reis” expressant desigs o necessitats. I, certament, mirada així, la 
pregària seria un bajanada. Però Jesús a l’Evangeli ens diu, ens recomana e

-nos-en.  

Ara bé, pregar és tan sols demanar? O és parlar amb Déu amb la confiança filial que ens ve de 
alvació obtinguda per Jesucrist, que ens ha fet “germans” d’Ell i “fills” del Pare? 

Recordem: pregar és parlar amb Déu, que és nostre Pare, per donar
li tota mena de favors. Parlar. Dialogar. I no pas amb el buit, perquè no el 

veiem i sentim físicament. És parlar amb la confiança que ens dona la fe.
paraula d’estar atent a les nostres coses, a les nostres paraules. És fer experiència de la 
presència del Déu que estima i acompanya. És sentir-lo en el més pregon del nostre ser i 

La pregària esdevé, llavors, el respirar de l’esperit. “Oxigenem”, omplim de l’amor i el “seny” 
de Déu la nostra vida, i deslliurem els “CO2”, que són els nostres egoismes, i ens sentim plens 
de vigor i de joia. Per això cal “pregar sempre”, amb confiança. El que és més important en la 

ria sol ser el menys habitual: la perseverança, la constància. I això per què? 

Perquè estem compromesos amb un món que necessita la llibertat i la justícia que ve de Déu, 
de la qual nosaltres esdevenim transmissors.  
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Pare, augmenta’m la fe, omple’m de coratge per transmetre el teu missatge, 

positiu per a la societat d’avui, dóna’m 

suficient per mantenir-me amb fermesa al teu costat.

FULL  

ECLESIAL 
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Ho afirmem o bé ho preguntem? O ens ho preguntem? Hi ha qui creu que la pregària és com 
una mena de “carta als reis” expressant desigs o necessitats. I, certament, mirada així, la 
pregària seria un bajanada. Però Jesús a l’Evangeli ens diu, ens recomana encaridament que 

Ara bé, pregar és tan sols demanar? O és parlar amb Déu amb la confiança filial que ens ve de 
que ens ha fet “germans” d’Ell i “fills” del Pare?  

Recordem: pregar és parlar amb Déu, que és nostre Pare, per donar-li gràcies, demanar-li 
li tota mena de favors. Parlar. Dialogar. I no pas amb el buit, perquè no el 

veiem i sentim físicament. És parlar amb la confiança que ens dona la fe. Ell ens ha donat 
paraula d’estar atent a les nostres coses, a les nostres paraules. És fer experiència de la 

lo en el més pregon del nostre ser i 

irar de l’esperit. “Oxigenem”, omplim de l’amor i el “seny” 
de Déu la nostra vida, i deslliurem els “CO2”, que són els nostres egoismes, i ens sentim plens 
de vigor i de joia. Per això cal “pregar sempre”, amb confiança. El que és més important en la 

ria sol ser el menys habitual: la perseverança, la constància. I això per què?  

Perquè estem compromesos amb un món que necessita la llibertat i la justícia que ve de Déu, 
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transmetre el teu missatge, 

positiu per a la societat d’avui, dóna’m l’enteniment 

me amb fermesa al teu costat. 



 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fes-nos testimonis d’esperança! 
 

Pare nostre, Déu de la vida, recordem avui 
tots els nostres germans i germanes 
que ja han acabat el seu camí 
per aquest món; 
i ho fem amb la confiança de saber 
que han estat acollits a casa teva, 
que tu ens dius que és també casa nostra. 
 

Et donem gràcies, Pare, 
per l’esperança que ens ofereixes, 
pel teu desig que tothom arribi 
a la plenitud de la vida, 
que és la comunió amb tu 
i amb tota la humanitat 
en un univers renovat pel teu amor. 
 

Et preguem per totes les famílies 
que han perdut alguna persona estimada 
durant tot aquest any. 
Que ningú hagi de morir 
sense l’afecte de la família o dels amics, 
ni per causa de la violència 
o per falta d’atenció mèdica, 
d’aliments o higiene 
i, sobretot, que ningú mori sense esperança. 
 

Que, mirant el teu Fill Jesús, 
aprenguem a valorar com ell la vida humana, 
a estar al costat 
i alleujar el sofriment dels qui ploren 
o perden l’esperança; 
que aprenguem a construir, 
amb la força del teu amor i la teva paraula, 
un món més humà i fratern 
que comenci a ser signe i penyora 
de la plenitud que ens promets 
i en la qual nosaltres creiem. 

Fes-nos testimonis d’aquesta esperança! 

                  "La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret” 

Per la salut de Mn. Àngel Pagès, els 
horaris de les celebracions de les misses 
que s’indiquen en aquest full eclesial 
del mes de novembre de 2022 pot ser 
modificat. 
Si fos així, es comunicarà a totes les 
parròquies. 
  Disculpeu les molèsties 

Publiquem els horaris que s’estableixen per les celebracions de les 

misses els dissabtes i diumenges en diferents parròquies de 

DISSABTE 1r  2n  3r  4t  5è  

Albons    17,30 h       

Bellcaire  17,30 h         

Colomers     17 h  18,30 h     17 h 

Jafre  18,30 h  18,30 h    18,30 h  18,30 h 

La Bisbal 
d’Empordà 

 19 h  19 h  19 h  19 h  19 h 

Les Olives   17 h 
C. Paraula  

 17 h   17 h   17 h 
C. Paraula  

 17 h  

 Torroella 
de 

Montgrí 

19 h  19 h 19 h 19 h  19 h 

Ullà     18 h     

DIUMENGE 1r  2n  3r  4t  5è  

Foixà   10.30 h       

Fonolleres         10.30 h 

La Bisbal 
d’Empordà 

9  h               
12 h 

 9  h               
12 h 

 9  h              
12 h 

 9  h               
12 h 

 9  h               
12 h 

La Pera  10,45 h 
C. Paraula  
10,45 h 

  
C. Paraula  
10,45 h 

C. Paraula  
10,45 h 

La Tallada  9,30 h    9,30 h    9,30 h 

Parlavà 
C. Paraula  
10,45 h 

 10.30 h 
C. Paraula   
10,45 h 

    

Púbol      10,45 h     

Rupià        10.30 h   

Torroella 
de Montgrí 

 12 h  12 h  12 h  12 h 12 h 

Ultramort        10.30 h   

Verges            12 h  12 h  12 h  12 h  12 h 



FESTA DE SANT MARTÍ A JAFRE 
Dissabte, dia 12 de novembre, Solemnitat de Sant Martí de 
Tours,  a 2/4 de 7 de la tarda a la parròquia  
Amb acompanyament de la Coral Interparroquial, 
directora Empar Ferrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    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 2/4 de 6 de la tarda.        

L’església diocesana convoca, el mes de novembre, la col·lecta de 
GERMANOR 

A les nostres parròquies està previst  
 

des del dissabte 12 al diumenge 27 de novembre. 
A la parròquia on hi hagi celebració de la Missa 

 

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.   

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

Domund  

es publicaran en el  full del mes 
de desembre. 

CELEBRACIÓ DEL 9è ANIVERSARI DE LA 
BEATIFICACIÓ DE FRA CARMEL COLOMERS 

 

Tindrà lloc a l’església parroquial de Colomers 
el dissabte  

          dia 12 de novembre,  
      a les 5 de la tarda. 
 

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 26 de novembre, a 2/4 de 12 del migdia. Missa  
cantada per la Coral Interparroquial, direcció Empar 
Ferrando.  

Parròquia de Sant Sadurní de Garrigoles. 

PARRÒQUIA DE JAFRE   Els dissabtes la celebració de la missa és a la parròquia de Jafre, a 2/4 de 7 de la tarda.  
              ALERTA: Els dissabtes no hi haurà missa al  Santuari de la Font Santa. 

Trobada de VIDA CREIXENT 
El dimecres dia 2 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 2/4 de 6 de la tarda. 

Celebració de la Missa 

MOVIMENT PARROQUIAL  

Hem pregat per: 
VERGES –  Josefina Saguer Maspoch, que morí a Barcelona el dia 12 d’octubre a 
l’edat de 83 anys.        Descansi en pau. 

BAPTISME 
Parròquia de Jafre – Ha entrat a formar part de la comunitat cristiana, pel Sagrament del 

baptisme, el dia 22       d’octubre en BRUNO BERTHTX, fill de Pierre i Eugènia
                                       Enhorabona!!! 

 

Confessions  
i consultes 

RES DEL SANT ROSARI 

Dilluns 1 de novembre – festa de Tots Sants 

    a LA TALLADA – a 2/4 de 4 de la tarda en el recinte del cementi 
Dimarts 2 de novembre – diada dels fidels difunts –  

         a FOIXÀ – a les 10 del matí en el recinte del cementiri      

El dia de Sant Galderich a la 
parròquia de La Tallada 

es varen recollir  316,00 € a la rifa 
de les ofrenes, 



HORARIS DE LES MISSES – NOVEMBRE DE 2022                LES INTENCIONS DE LA MISSA 

dilluns 31 
octubre 

a les 5 de la tarda, COLOMERS pel poble 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE pel poble 

Dimarts 1         
TOTS SANTS 

a 2/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Maria Poch, aniversari                                
Família Torrent Genís                                              
Família Puig Poch 

a les 12 del migdia, VERGES  Josep Maria Pagès i Isern 

Dimecres 2   
DIFUNTS 

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

a 2/4 de  de la tarda -  res del rosari - al cementiri de La Tallada 

Divendres 4 a 2/4 de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Josep Hugas Alabau 

Dissabte 5 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Devoció a Sant Judes Tadeo 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  
Josep Grau Font                                        
Difunts famíla Pagès Costal        

Diumenge 6 
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 

Martí Planellas i Rosa Barnosell                                     
Lola Solés Payet                                                
Josep Barrera Bahí i família 

a les 12 del migdia, VERGES  Josep Deulofeu i Lola Nierga 

Divendres 11 a 2/4 de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 12 
a les 5 de la tarda, COLOMERS Joan i Pere Poch 

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  

co
l.

le
ct

a 
G

ER
M

A
N

O
R

 Josep Bonany Terrats                               

Diumenge 13 
a 2/4 d'11 del matí, FOIXÀ   

Josep Martí Poch                                     
Acció de gràcies                                                
Lleó Villacampa                                        
Difunts família Falgàs Figueras                      
Anunciació Milagros Capilla 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 18 a 2/4 de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 19 
a les 5 de la tarda, LES OLIVES   

G
ER

M
A

N
O

R
 

pel poble 

a 2/4 de 7 de la tarda, COLOMERS pel poble 

Diumenge 20 
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Salvi Pasqual Puigbó 

a les 12 del migdia, VERGES  Jaume Poch Perich 

Divendres 25 a 2/4 de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 26 

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

a 2/4 de 7 de la tarda, JAFRE  
Salvador Carrera                                                     
Mn. Joan Seriñà                                             
Inès Seriñà 

Diumenge 27               
1r ADVENT 

a 2/4 d'11 del matí, RUPIÀ  

co
l.

le
ct

a 
G

ER
M

A
N

O
R

 Providència Solés Roura                                                         
Jaume Solés Boladeras                                                    
Famíília Solés - Reyner                                
Pere Puig Gironès                                    
Trinidad Ramos                                               
Intenció particular                                          
Miquel Serra Caselles                                          
Maria Presas Galobardes 

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 


