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No podem deixar de parlar del que hem vist i sentit!!
 

El Domund d’aquest any 2021 és una proposta de tornar a 

l’arrel del nostre ésser missioner:  

parlar del que hem vist i sentit” (Ac. 4, 20)
 

De la trobada personal neix aquesta expressió dels apòstols 

en el llibre dels Fets. L’evangelitzador és la persona que s’ha 

deixat tocar pel dit amorós de Déu, capaç de reconstruir el 

que en la seva vida estava destruït. 
 

La persona missionera és aquella que ha reconegut al seu 

Senyor al partir el Pa, i no pot, no vol, viure ja sense 

agradar. L’apòstol de Crist és qui ha descobert que Jesús és 

aquest tresor amagat, aquesta perla preciosa, aquest amic, 

company de viatge, pel que val la pena deixar

entregar-se. 
 

Si, ells i elles, entenen que no poden deixar de parlar del 

que el Pare ha estat capaç de fer en les seves vides.
 

                                      José María Calderón 

 

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

La Sala, La Tallada, Marenyà-Tor, Rupià i Verges
SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL  -  Any II,  full 27                          

(cercar parròquia concreta)                                                    Telèfon: Mn. Àngel Pagès
a hores convingudes        Tel. 972 78 01 08                          

No podem deixar de parlar del que hem vist i sentit!! 

El Domund d’aquest any 2021 és una proposta de tornar a 

l’arrel del nostre ésser missioner:  “No podem deixar de 

(Ac. 4, 20) 

De la trobada personal neix aquesta expressió dels apòstols 

en el llibre dels Fets. L’evangelitzador és la persona que s’ha 

deixat tocar pel dit amorós de Déu, capaç de reconstruir el 

  

rsona missionera és aquella que ha reconegut al seu 

Senyor al partir el Pa, i no pot, no vol, viure ja sense 

agradar. L’apòstol de Crist és qui ha descobert que Jesús és 

aquest tresor amagat, aquesta perla preciosa, aquest amic, 

val la pena deixar-ho tot i 

Si, ells i elles, entenen que no poden deixar de parlar del 

que el Pare ha estat capaç de fer en les seves vides. 

José María Calderón – director de OMP 

PREGÀRIA del
 

Senyor, amb tu he vist i sentit
que les coses poden ser diferents;
que el desànim i el cansament
no tenen l'última paraula,
perquè Tu no abandones
a ningú a la vora de camí.
 

Amb tu he vist i sentit
que Tu vius i vols
que jo també visqui
que ets bondat i misericòrdia,
i que m'envies a compartir
aquest anunci 
–l’anunci més bonic
deixant brollar l'alegria
amb la que inunde
Senyor, jo vull ser amor
en moviment, com Tu.
 

T'ho prego: posa en marxa
al missioner d'esperança
que porto 
que expliqui el que he
vist i sentit a tots els meus 
germans de

CONSELL INTERPARROQUIAL
Dissabte dia 16 d’octubre a les 11 del 
matí. Les persones que formen el 
Consell Interparroquial estan 
convocades 
la Font Santa.

FULL  
ECLESIAL 
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PREGÀRIA del DOMUND 2021 

Senyor, amb tu he vist i sentit 
que les coses poden ser diferents; 
que el desànim i el cansament 
no tenen l'última paraula, 
perquè Tu no abandones 
a ningú a la vora de camí. 

Amb tu he vist i sentit 
que Tu vius i vols 
que jo també visqui, 

ets bondat i misericòrdia, 
i que m'envies a compartir 
aquest anunci  

anunci més bonic- 
deixant brollar l'alegria 
amb la que inundes el meu cor. 
Senyor, jo vull ser amor 
en moviment, com Tu. 

T'ho prego: posa en marxa 
missioner d'esperança 

que porto dins, 
que expliqui el que he 
vist i sentit a tots els meus  
germans del món. Amén. 

CONSELL INTERPARROQUIAL 
Dissabte dia 16 d’octubre a les 11 del 
matí. Les persones que formen el 
Consell Interparroquial estan 
convocades a reunir-se al santuari de 
la Font Santa. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DE SANT GALDERIC 
LA TALLADA 

 

 diumenge dia 17 d’octubre 
 

El diumenge, dia 17 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 3 d’octubre 
 

El diumenge, dia 3 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. 
 
 

 
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 3 d’octubre a FOIXÀ 
 Diumenge 10 d’octubre a RUPIÀ 

CATEQUESI – CURS 2021-22 

 

inscripcions per telèfon   972 78 01 08 
nens i nenes de 2n i 3r de primària. 

1r. curs  

           dilluns de 6 a 7 de la tarda - inici 4 d’octubre 

2n. curs  

            dissabte de 2/4 de 10 a 2/4  d'11 del matí  
              inici el 2 d’octubre 
 

Catequesi “online” pel Meet de Google 

Pare, en aquest inici de curs, et demano que m’ajudis a estar atent a les necessitats i que tingui 
el coratge per donar-hi resposta.  Vull estar al teu servei i a l’abast dels germans. 

Sínode dels Bisbes 2021-2023 
 

La primera acció de les prioritats pastorals el bisbat de Girona pel curs 2021-2022, és la 
participació a la fase diocesana del Sínode dels Bisbes 2021-2023, amb el lema “Per una 
església sinodal: comunió, participació i missió”.   

 

Una doble pregunta fonamental haurà d’impulsar i guiar el nostre treball:   
 “com caminem junts”en la vivència i l’anunci de l’Evangeli  
 quins són els passos que l’Esperit ens convida a fer per a créixer com a Església sinodal? 

 

Enfrontar junts aquesta qüestió exigeix disposar-se a l’escolta de l’Esperit i a posar en acció un 
dinamisme que permetrà començar a recollir alguns fruits que maduraran progressivament. 
 

El 10 d’octubre el papa Francesc, inaugurarà aquest procés sinodal a Roma. El diumenge dia 17 
d’octubre hi haurà l’obertura a totes les catedrals del món. A la catedral de Girona a les 5 de la 
tarda. Abans hi haurà una ponència del Dr. Salvador Pié, especialitzat en aquesta temàtica.  
Es demana que els membres dels consells i grups hi siguin presents. 
La finalitat és que totes les comunitats, organismes,moviments... s’hi sentin convocades. 



 

 

 

 

                                                                                                                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIONS DE LES MISSES ENTRE SETMANA A LA PARRÒQUIA DE VERGES 

dilluns dia 12 d’octubre    Maria Figueras (23è. aniversari) 

dijous dia 14 d’octubre    Joan Pareta (51è aniversari) 

 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. 

 

El mes d’octubre és  
el mes del rosari. 

 
Es convida als moviments, 
famílies, comunitats, laics i 
religiosos a organitzar el 
res  del rosari per unir-se a 
la Jornada Mundial del 
Rosari. 
 

Atenció 
canvi  
horari 

DOMUND         
EXPLICA el que has VIST i SENTIT!! 

 

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 lloc aquest mes d’octubre, 
a les nostres parròquies el cap de setmana 23 i 24 
d’octubre.  

 
 
 

La Mare de Déu del Roser 
 

Advocació mariana sorgida en convents de l’orde dominicà relacionada 

amb la devoció al rosari i, fins al segle XVI, el culte es circumscrivia a la 

seva àrea d’influència. 
 

A Catalunya, des de fa segles, s’han celebrat dues festes dedicades al 

Roser: l’anomenada “Roser de maig”, la més tradicional, es festejava el 

primer diumenge de maig; l’anomenada “Roser a tot el món” es va 

instaurar arran de la batalla de Lepant, esdevinguda el 1571; el papa 

Gregori XIII va encomanar, el 7 d’octubre, la commemoració anual 

dedicant la diada a la Mare de Déu del Roser. 

Perquè és necessari el Domund? 

 Per explicar la tasca evengelitzadora que l’església realitza en 

els territoris de missió. 

 Per donar a conèixer la vida de les comunitats que 

constitueixen les esglésies joves. 

 Per fomentar les vocacions missioneres, així com la formació i 

la pregària de tot el poble de Déu. 

 Per buscar l’ajuda econòmica que permeti sostenir a les 

esglésies més pobres 

 Per donar a conèixer les Obres Missionals Pontifícies com a 

instrument del Papa per a la missió. 

 

23 i 24 d’octubre de 2021         
       COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 



HORARIS DE LES MISSES - OCTUBRE DE 2021                LES INTENCIONS DE LA MISSA 
 

Divendres 1 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Per una promesa (DP) 

Dissabte 2 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Lluís i Marc Castañé 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA Josep Grau Font 

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

Diumenge 3 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Lola Clavaguera Blanch (3r. Aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ 
Enric Pifarrer                                                                 
Elisa Reixach                                                               
Maria Mir 

a les 12 del migdia, VERGES  Tonet Batlle i Remei Grau 

Divendres 8 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Pel poble 

Dissabte 9 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Devoció a Santa Gemma 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA Venanci Grau Llavaneras 

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

Diumenge 10 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Maria Figueres Solés (aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ   
Elvira Díaz Bohé (6è. aniversari)                                                                   
Josep Condom Segarra 

a les 12 del migdia, VERGES  
Acció de gràcies                                                                
Difunts família Nierga Güell 

Divendres 15 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Josep Hugas Alabau 

Dissabte 16 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA Josep Bonany 

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

Diumenge 17 

a les 10 del matí, RUPIÀ 
Ignasi Fius i Anna Boladeras                                  
intenció particular 

a les 11 del matí, VERGES  Carme Majó Saguer (1r. aniversari) 

a les 12 del migdia, LA TALLADA Joan Pareta Saló (aniversari) 

Divendres 22 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Pel poble 

Dissabte 23 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   
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Pel poble 

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

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

Diumenge 24 

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

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Difunts Família Falgàs Figueras 

a les 12 del migdia, VERGES  Josep Deulofeu i Lola Nierga (2n. aniversari) 

Divendres 29 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Pel poble 

Dissabte 30 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   Pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA Rosa Campi Arderiu (19è. aniversari) 

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

Diumenge 31 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA  
Joaquim Ferrer i Puig                                                   
Pere Ponsatí 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ Anunciació i Vicenç Ferrando 

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 


