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Benvolguts germans i germanes, 
 

Dono gràcies a Déu per la dedicació amb què es va viure a tota l’Església el Mes Missioner 
Extraordinari durant el passat mes d’octubre. Estic segur que va 
missionera de moltes comunitats gràcies al camí indicat pel tema: «Batejats i enviats: l’Església de 
Crist en missió en el món.» 
 

En aquest any, marcat pels sofriments i desafiaments ocasionats per la pandèmia de la Covi
aquest camí missioner de tota l’Església continua a la llum de la paraula que trobem en el relat de la 
vocació del profeta Isaïes: «Aquí em tens. Envia
pregunta del Senyor: «Qui hi enviaré?» (
misericòrdia que interpel·la tant l’Església com la humanitat en l’actual crisi mundial. «De la mateixa 
manera que va passar als deixebles de l’Evangeli, ens va sorprendre una tempesta inesperada i 
furient. Ens vam adonar que érem a la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al mateix 
temps, importants i necessaris, tots cridats a remar junts, tots amb la necessitat de confortar
mútuament. En aquesta barca hi som tots. Com aquells deixebles, que parlen
amb angoixa diuen: «Morirem» (cf. Mc 4,38), també nosaltres descobrim que no podem continuar 
cadascun de nosaltres per compte nostre, sinó només junts» (Meditació a la plaça de Sant Pere, 27 de 
març de 2020). Estem realment espantats, 
experimentar la nostra fragilitat humana, però al mateix temps tots som conscients que compartim 
un fort desig de vida i d’alliberament del mal. En aquest context, la crida a la missió, la invitació a 
sortir de nosaltres mateixos per amor de Déu i del proïsme, es presenta com una oportunitat per a 
compartir, servir i intercedir. La missió que Déu ens confia a cadascun de nosaltres ens fa passar del jo 
temorós i tancat al jo retrobat i renovat pel do d’un 
 

Déu continua cercant persones per a enviar al món i a cada pobre, per a testimoniar el seu amor, la 
seva salvació del pecat i de la mort, el seu alliberament del mal (cf. Mt 9,35
 

La celebració de la Jornada Mundial de la Missió t
l’ajuda material de les vostres ofrenes són oportunitats per a participar activament en la missió de 
Jesús en la seva Església. La caritat, que s’expressa en la col·lecta de les celebracions litúrgiqu
tercer diumenge d’octubre, té com a objectiu donar suport a la tasca missionera realitzada en nom 
meu per les Obres Missionals Pontifícies, per a fer front a les necessitats espirituals i materials dels 
pobles i les Esglésies de tot el món i per a l
 

Que la Benaurada Verge Maria, estel de l’evangelització i consol dels afligits, deixebla missionera del 
seu fill Jesús, continuï intercedint per nosaltres i sostenint
 

                                                   

 

Santuari de la Font Santa i parròquies de
Colomers, Foixà, Garrigoles-Les Olives, 

La Sala, La Tallada, Marenyà-Tor, Rupià i Verges
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(cercar parròquia concreta)                                                    Telèfon: Mn. Àngel Pagès
a hores convingudes        Tel. 972 78 01 08                          

Dono gràcies a Déu per la dedicació amb què es va viure a tota l’Església el Mes Missioner 
Extraordinari durant el passat mes d’octubre. Estic segur que va contribuir a estimular la conversió 
missionera de moltes comunitats gràcies al camí indicat pel tema: «Batejats i enviats: l’Església de 

En aquest any, marcat pels sofriments i desafiaments ocasionats per la pandèmia de la Covi
aquest camí missioner de tota l’Església continua a la llum de la paraula que trobem en el relat de la 

«Aquí em tens. Envia’m-hi» (Is 6,8). És la resposta sempre nova a la 
pregunta del Senyor: «Qui hi enviaré?» (ibid.). Aquesta crida ve del cor de Déu, de la seva 
misericòrdia que interpel·la tant l’Església com la humanitat en l’actual crisi mundial. «De la mateixa 
manera que va passar als deixebles de l’Evangeli, ens va sorprendre una tempesta inesperada i 

adonar que érem a la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al mateix 
temps, importants i necessaris, tots cridats a remar junts, tots amb la necessitat de confortar
mútuament. En aquesta barca hi som tots. Com aquells deixebles, que parlen
amb angoixa diuen: «Morirem» (cf. Mc 4,38), també nosaltres descobrim que no podem continuar 
cadascun de nosaltres per compte nostre, sinó només junts» (Meditació a la plaça de Sant Pere, 27 de 
març de 2020). Estem realment espantats, desorientats i atemorits. El dolor i la mort ens fan 
experimentar la nostra fragilitat humana, però al mateix temps tots som conscients que compartim 
un fort desig de vida i d’alliberament del mal. En aquest context, la crida a la missió, la invitació a 

rtir de nosaltres mateixos per amor de Déu i del proïsme, es presenta com una oportunitat per a 
compartir, servir i intercedir. La missió que Déu ens confia a cadascun de nosaltres ens fa passar del jo 
temorós i tancat al jo retrobat i renovat pel do d’un mateix. 

Déu continua cercant persones per a enviar al món i a cada pobre, per a testimoniar el seu amor, la 
seva salvació del pecat i de la mort, el seu alliberament del mal (cf. Mt 9,35-

La celebració de la Jornada Mundial de la Missió també significa reafirmar com la pregària, la reflexió i 
l’ajuda material de les vostres ofrenes són oportunitats per a participar activament en la missió de 
Jesús en la seva Església. La caritat, que s’expressa en la col·lecta de les celebracions litúrgiqu
tercer diumenge d’octubre, té com a objectiu donar suport a la tasca missionera realitzada en nom 
meu per les Obres Missionals Pontifícies, per a fer front a les necessitats espirituals i materials dels 
pobles i les Esglésies de tot el món i per a la salvació de tots. 

Que la Benaurada Verge Maria, estel de l’evangelització i consol dels afligits, deixebla missionera del 
seu fill Jesús, continuï intercedint per nosaltres i sostenint-nos.  

                                                 Papa Francesc   --  Roma, Sant Joan del Laterà, 31 de maig d

FULL  
ECLESIAL 

 

Santuari de la Font Santa i parròquies de  
Les Olives, Jafre, 

Tor, Rupià i Verges 
                    octubre 2020 

Telèfon: Mn. Àngel Pagès  630 18 20 40 

 mnangelpages@gmail.com 

Dono gràcies a Déu per la dedicació amb què es va viure a tota l’Església el Mes Missioner 
contribuir a estimular la conversió 

missionera de moltes comunitats gràcies al camí indicat pel tema: «Batejats i enviats: l’Església de 

En aquest any, marcat pels sofriments i desafiaments ocasionats per la pandèmia de la Covid-19, 
aquest camí missioner de tota l’Església continua a la llum de la paraula que trobem en el relat de la 

(Is 6,8). És la resposta sempre nova a la 
uesta crida ve del cor de Déu, de la seva 

misericòrdia que interpel·la tant l’Església com la humanitat en l’actual crisi mundial. «De la mateixa 
manera que va passar als deixebles de l’Evangeli, ens va sorprendre una tempesta inesperada i 

adonar que érem a la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al mateix 
temps, importants i necessaris, tots cridats a remar junts, tots amb la necessitat de confortar-nos 
mútuament. En aquesta barca hi som tots. Com aquells deixebles, que parlen amb una única veu i 
amb angoixa diuen: «Morirem» (cf. Mc 4,38), també nosaltres descobrim que no podem continuar 
cadascun de nosaltres per compte nostre, sinó només junts» (Meditació a la plaça de Sant Pere, 27 de 

desorientats i atemorits. El dolor i la mort ens fan 
experimentar la nostra fragilitat humana, però al mateix temps tots som conscients que compartim 
un fort desig de vida i d’alliberament del mal. En aquest context, la crida a la missió, la invitació a 

rtir de nosaltres mateixos per amor de Déu i del proïsme, es presenta com una oportunitat per a 
compartir, servir i intercedir. La missió que Déu ens confia a cadascun de nosaltres ens fa passar del jo 

Déu continua cercant persones per a enviar al món i a cada pobre, per a testimoniar el seu amor, la 
38; Lc 10,1-12). 

ambé significa reafirmar com la pregària, la reflexió i 
l’ajuda material de les vostres ofrenes són oportunitats per a participar activament en la missió de 
Jesús en la seva Església. La caritat, que s’expressa en la col·lecta de les celebracions litúrgiques del 
tercer diumenge d’octubre, té com a objectiu donar suport a la tasca missionera realitzada en nom 
meu per les Obres Missionals Pontifícies, per a fer front a les necessitats espirituals i materials dels 

Que la Benaurada Verge Maria, estel de l’evangelització i consol dels afligits, deixebla missionera del 

Roma, Sant Joan del Laterà, 31 de maig de 2020 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·lectes especials per les obres 
La col·lecta prevista el dissabte dia 2 d’octubre: 
COLOMERS   per sufragar la  restauració del  
    Retaule Barroc de l’església. 
JAFRE   per sufragar les obres del Santuari.  
                       COLOMERS         JAFRE 
Col·lectes de setembre       100,00  €         106,30 € 

MOVIMENT PARROQUIAL  
 

Hem pregat per: 
VERGES    -   hem pregat per Dolors Gasull i Figuerola, que morí el dia 1 de setembre a 

l’edat de 89 anys. 
- hem pregat per Dolors Teixidor Genoher, que morí el dia 16 de setembre a    

l’edat de 92 anys.                     
                      Descansin en pau 

FESTA DE SANT GALDERIC 
LA TALLADA 

 

 diumenge dia 18 d’octubre 
 

El diumenge, dia 18 d’octubre, festa de Sant 
Galderic a la Tallada.  
A les 12 del migdia missa cantada pel Cor de la 
Tallada, que també ens oferirà un breu concert en 
acabar la celebració de l’Eucaristia.  
 
 
      
 

FESTA DE LA GENT GRAN 
FOIXÀ 

diumenge dia 4 d’octubre 
 

El diumenge, dia 4 d’octubre, a ¾ d’11 del matí, 
missa d’homenatge a les persones grans a 
l’església de Sant Joan, amb acompanyament de la 
Coral Interparroquial. 
A les 5 de la tarda concert de sardanes, a la plaça 
de davant de l’església amb l’orquestra Ciutat de 
Girona. 

Cal reservar plaça amb anterioritat. 
 

 

 

CATEQUESI – CURS 2020-21 
inscripcions per telèfon 972 78 01 08  
pels nens i nenes de 2n i 3r de primària. 

La formació es farà de forma telemàtica. 

DOMUND         

Aquí em tens. Envia’m-hi 

17 i 18 d’octubre de 2020          

         COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 

Com cada any, l'Església celebra a tot el món 
de forma simultània un dia dedicat a resar per 
la Missió de l'Església i a ajudar els missioners.   
És la Jornada Mundial de les Missions -més 
coneguda com a Domund-, que tindrà aquest 
mes d’octubre, a les nostres parròquies el cap 
de setmana 17 i 18 d’octubre.  

Atenció 
                s’ha modificat l’horari de missa  

 Rupià a les 10 del matí  

 Verges a les 11 del matí 

 La Tallada a les 12 del migdia 

Atenció:  s’ha canviat el lloc de la missa, del 
primer i segon diumenge de mes. 

 Diumenge 4 d’octubre a FOIXÀ 
 Diumenge 11 d’octubre a RUPIÀ 

Ens posarem en 

contacte, amb les 

persones 

inscrites, per 

concretar dia i 

hora!



 

 

 

 

                                                                                                                           

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIONS DE LES MISSES ENTRE SETMANA A LA PARRÒQUIA DE VERGES

dijous dia 1 d’octubre 

dilluns dia 12 d’octubre 

dijous dia 15 d’octubre 

Atenent que l’espai de la parròquia de 
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 
  A la Font Santa divendres a partir de ¾ de 6
  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

                                                                                                                            

INTENSIONS DE LES MISSES ENTRE SETMANA A LA PARRÒQUIA DE VERGES

   Baldiri Barba ( 1r aniversari) 

   Maria Figueras (22è aniversari) 

   Joan Pareta (50è aniversari) 

El cinquè diumenge dels mesos, estava previst celebrar la 
Missa a les parròquies de Marenyà

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 
celebració de la Missa a la 

parròquia de la Tallada, fins a nou avís. 

de dilluns a dijous a partir de les 6 de la tarda, excepte vigílies i festius.
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

de dilluns a dijous a les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius.

 
Temps de creació: 
 
 

Cada any, de l’1 de setembre al 
4 d’octubre, els cristians d’arreu 
del món estem cridats a 
aprofundir la nostra relació 
amb el Creador, amb tots els 
nostres germans i amb tota la 
creació.
 

El lema d’enguany: “
la Terra
renuncia
als sistemes econòmics basats 
en el creixement econòmic 
constant a costa de la Terra i 
dels pobres. El Jubileu és un 
temps de descans per a la terra 
de la constant explotació, per 
restaurar els ecosistemes i les 
persones.
 
El 
cloenda d’aquest període, 
coincidi
Sant Fra
 
 

              
          

INTENSIONS DE LES MISSES ENTRE SETMANA A LA PARRÒQUIA DE VERGES 

El cinquè diumenge dels mesos, estava previst celebrar la 
Marenyà i La Sala. 

Fins a nou avís, es traslladen a les parròquies de  
La Tallada i de Foixà. 

, excepte vigílies i festius. 
excepte vigílies i festius 

A les altres parròquies, vigílies i festius, abans i després de les celebracions de les misses 

excepte vigílies i festius. 

Temps de creació:  
        jubileu per la terra! 

Cada any, de l’1 de setembre al 
4 d’octubre, els cristians d’arreu 
del món estem cridats a 
aprofundir la nostra relació 
amb el Creador, amb tots els 
nostres germans i amb tota la 
creació.   

El lema d’enguany: “Jubileu per 
la Terra“, ens convida a 
renunciar al consum excessiu i 
als sistemes econòmics basats 
en el creixement econòmic 
constant a costa de la Terra i 
dels pobres. El Jubileu és un 
temps de descans per a la terra 
de la constant explotació, per 
restaurar els ecosistemes i les 
persones. 

diumenge 4 d’octubre és la 
cloenda d’aquest període, 
coincidint amb la festivitat de 
Sant Francesc d’Assís. 

               
           



HORARIS DE LES MISSES - OCTUBRE DE 2020                LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

Divendres 2 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 3 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Difunts família Bellapart i Puig 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  col·lecta 
obres 

Josep Bonany  

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

Diumenge 4 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Lola Clavaguera Blanch (2n aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Josep Pi Planas i família 
León Villacampa 

a les 12 del migdia, VERGES  Difunts família Pagès Pareta 

Divendres 9 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 10 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Difunts família Bosch i Roura 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA Dolors Font Parer 

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

Diumenge 11 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Difunts família Gasull 
Acció de gràcies a la Mare de Déu del Remei 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ  
Jaume Solés i Providència Solés                                                            
Josep Condom Segarra 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 16 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 17 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   

 D
O

M
U
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Mn. Pere Hugas 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Carme Major                                                                       
Maria Oliveras Feliu (4t aniversari)                 
Josep Hugas Alabau (aniversari) 

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

Diumenge 18 

a les 10 del matí, RUPIÀ 
Amós Solés i Solés                                  
Família Condom Segarra 

a les 11 del matí, VERGES   pel poble 

a les 12 del migdia, LA TALLADA 
Joan Pareta Saló (50è aniversari)       
Maria Figueres Solés (22è aniversari)       

Divendres 23 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 24 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Diego Font Comas 

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

Diumenge 25 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  Ramon Rubau Tarrés 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Anunciació Capilla Gil (1r aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

Divendres 30 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 31 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Rosa Campi Arderiu (18è aniversari) 

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS   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 


