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El 3 d’abril, el papa Francesc es va reunir a Malta amb els jesuïtes d’aquell país.  A la conversa publicada 
per Antonio Spadaro a la Civiltà Cattolica, li va preguntar pel problema de la manca de vocacions a 
Europa i va respondre: 
 

“El papa Benet fou un profeta d’aqu
perdrà molts privilegis, que serà més humil i autèntica i que trobarà energia per allò que és essencial.  
Serà una Església més espiritual, més pobre i menys política: una Església dels peti
recordat el mateix papa Benet en els seus primers anys de bisbe.
 

I el que deia el papa Benet es va complint. Perquè avui existeix un veritable problema de les vocacions. 
Amb tot, no hem de perdre de vista que també hi ha menys joves a 
infants per famílies, en canvi, ara, massa sovint, només n’hi ha un, i els mateixos matrimonis 
disminueixen perquè la gent pensa en créixer més en la seva professió.
 

Davant d’aquesta manca de vocacions, hem d’evitar el
discerniment adequat. Recordo que l’any 1004 quan hi va haver el Sínode sobre la vida consagrada i 
m’hi van enviar com a delegat d’Argentina. Va ser el moment on va esclatar tot l’escàndol dels novicis 
de Filipines, que no era altra cosa que el fet que les congregacions religioses anaven allí en busca de 
vocacions per “importar-les” a Europa. Va ser terrible. Això no es pot fer. Hem d’acceptar que Europa 
ha envellit. Ens hi hem d’acostumar, però ho hem de realitzar d’u
créixer les vocacions que responguin a tres característiques: humilitat, servei i autenticitat.
 

Però hi ha un altre aspecte que no hem d’oblidar quan parlem de les vocacions. I és que és cert que hi 
ha les vocacions específiques, però també hi ha la Vocació de l’Església. Quina és? Ens ho deia molt bé 
l’Evangelii Nuntiandi de Pau VI.  La vocació de l’Església no són els números, sinó que la vocació de 
l’Església és evangelitzar. Aquesta és la seva alegria.
 

Per tant, puc dir que el veritable problema no és que siguem pocs, sinó el veritable problema és que 
l’Església no evangelitzi.  Per això he parlat tant de l’Església en sortida.
 

En el llibre de l’Apocalipsi llegim: So

des de fora per poder entrar. Ara cal que ens l’imaginem des de dins perquè el deixem sortir. Aquesta 
és la necessitat d’avui, la vocació de l’Església per avui. Que l’Esperit ens guiï a tots”
 

Fragment de l’entrevista
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, el papa Francesc es va reunir a Malta amb els jesuïtes d’aquell país.  A la conversa publicada 
per Antonio Spadaro a la Civiltà Cattolica, li va preguntar pel problema de la manca de vocacions a 

“El papa Benet fou un profeta d’aquesta Església del futur, una Església que es farà més petita, que 
perdrà molts privilegis, que serà més humil i autèntica i que trobarà energia per allò que és essencial.  
Serà una Església més espiritual, més pobre i menys política: una Església dels peti
recordat el mateix papa Benet en els seus primers anys de bisbe. 

I el que deia el papa Benet es va complint. Perquè avui existeix un veritable problema de les vocacions. 
Amb tot, no hem de perdre de vista que també hi ha menys joves a Europa. Abans hi havia tres o quatre 
infants per famílies, en canvi, ara, massa sovint, només n’hi ha un, i els mateixos matrimonis 
disminueixen perquè la gent pensa en créixer més en la seva professió. 

Davant d’aquesta manca de vocacions, hem d’evitar el risc de buscar vocacions sense fer un 
discerniment adequat. Recordo que l’any 1004 quan hi va haver el Sínode sobre la vida consagrada i 
m’hi van enviar com a delegat d’Argentina. Va ser el moment on va esclatar tot l’escàndol dels novicis 

ue no era altra cosa que el fet que les congregacions religioses anaven allí en busca de 
les” a Europa. Va ser terrible. Això no es pot fer. Hem d’acceptar que Europa 

ha envellit. Ens hi hem d’acostumar, però ho hem de realitzar d’una manera creativa, i hem d’ajudar a 
créixer les vocacions que responguin a tres característiques: humilitat, servei i autenticitat.

Però hi ha un altre aspecte que no hem d’oblidar quan parlem de les vocacions. I és que és cert que hi 
fiques, però també hi ha la Vocació de l’Església. Quina és? Ens ho deia molt bé 

l’Evangelii Nuntiandi de Pau VI.  La vocació de l’Església no són els números, sinó que la vocació de 
l’Església és evangelitzar. Aquesta és la seva alegria. 

c dir que el veritable problema no és que siguem pocs, sinó el veritable problema és que 
l’Església no evangelitzi.  Per això he parlat tant de l’Església en sortida. 

Soc la porta i truco.  Però sempre ens hem imaginat
des de fora per poder entrar. Ara cal que ens l’imaginem des de dins perquè el deixem sortir. Aquesta 
és la necessitat d’avui, la vocació de l’Església per avui. Que l’Esperit ens guiï a tots”

Fragment de l’entrevista al papa Francesc
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, el papa Francesc es va reunir a Malta amb els jesuïtes d’aquell país.  A la conversa publicada 
per Antonio Spadaro a la Civiltà Cattolica, li va preguntar pel problema de la manca de vocacions a 

esta Església del futur, una Església que es farà més petita, que 
perdrà molts privilegis, que serà més humil i autèntica i que trobarà energia per allò que és essencial.  
Serà una Església més espiritual, més pobre i menys política: una Església dels petits, com ja ho havia 

I el que deia el papa Benet es va complint. Perquè avui existeix un veritable problema de les vocacions. 
Europa. Abans hi havia tres o quatre 

infants per famílies, en canvi, ara, massa sovint, només n’hi ha un, i els mateixos matrimonis 

risc de buscar vocacions sense fer un 
discerniment adequat. Recordo que l’any 1004 quan hi va haver el Sínode sobre la vida consagrada i 
m’hi van enviar com a delegat d’Argentina. Va ser el moment on va esclatar tot l’escàndol dels novicis 

ue no era altra cosa que el fet que les congregacions religioses anaven allí en busca de 
les” a Europa. Va ser terrible. Això no es pot fer. Hem d’acceptar que Europa 

na manera creativa, i hem d’ajudar a 
créixer les vocacions que responguin a tres característiques: humilitat, servei i autenticitat. 

Però hi ha un altre aspecte que no hem d’oblidar quan parlem de les vocacions. I és que és cert que hi 
fiques, però també hi ha la Vocació de l’Església. Quina és? Ens ho deia molt bé 

l’Evangelii Nuntiandi de Pau VI.  La vocació de l’Església no són els números, sinó que la vocació de 

c dir que el veritable problema no és que siguem pocs, sinó el veritable problema és que 

.  Però sempre ens hem imaginat a Jesús trucant 
des de fora per poder entrar. Ara cal que ens l’imaginem des de dins perquè el deixem sortir. Aquesta 
és la necessitat d’avui, la vocació de l’Església per avui. Que l’Esperit ens guiï a tots” 

al papa Francesc amb els jesuïtes de Malta 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DE SANT GALDERIC  -    LA TALLADA 
diumenge dia 16 d’octubre 

 

El diumenge, dia 16 d’octubre, festa de Sant Galderic a la 
Tallada.  
A les 12 del migdia missa cantada pel Cor de la Tallada, que  
també oferirà un breu concert en acabar la celebració de 
l’Eucaristia.  Direcció Rosa Amorós. 
Durant la celebració es faran ofrenes, que es rifaran després del 
dinar de germanor que es farà a l’Empordanet. 
 
 
      

 

FESTA DE LA GENT GRAN - FOIXÀ 
diumenge dia 2 d’octubre 

 

El diumenge, dia 2 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. Direcció Empar Ferrando. 
 
 

 Atenció: s’ha modificat els horaris de missa  

   Rupià a 2/4 de 10 del matí  

   Verges a ¾ d’11 del matí 

   La Tallada a les 12 del migdia 

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

       Diumenge 2 d’octubre a FOIXÀ 
       Diumenge 9 d’octubre a RUPIÀ 

Comentaris a “Per què va reeixir el cristianisme als seus inicis” 
 

Al full eclesial del mes de setembre s’hi va publicar un escrit de Mn. Enric Tubert sobre els orígens del 
cristianisme. Les vuit raons esmentades són creïbles i certes, si bé en algunes caldria fer-hi petits 
matisos, com per exemple quan es parla que la fe en Jesús comportava una determinada manera de 
viure a diferència del paganisme (les escoles de filosofia, hel·lenística sobretot, proposaven el mateix), 
o de la “irrupció” del monoteisme (el monoteisme va fer irrupció amb Abraham), o de l’acolliment dels 
esclaus (Epictet, un filòsof estoic, havia estat esclau). Hi ha, però, un punt que caldria revisar, que és el 
punt vuitè, on es diu que “els primers cristians experimentaven un model de comunió total, de béns, de 
gènere i de vivència comuntària (“koinonia”), entorn de l’Eucaristia”, una idea que ja s’esmentava al 
punt cinquè.  Aquesta visió idíl·lica i ideal de la primitiva comunitat cristiana, no només és dubtosa, sinó 
que és difícil de sostenir si tenim en compte els escrits neotestamentaris. 
 

Es sol recolzar aquesta concepció en el conegut text dels Fets dels Apòstols (4, 32ss.), on es diu que “La 
multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava com a propi els béns 
que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots (...). Ningú d’entre ells no vivia en la indigència, 
perquè tots els qui eren propietaris de terres o de cases les venien, portaven el producte de la venda, i 
el dipositaven als peus dels apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de cadascú”. Segons 
aquest text, la comunitat cristiana primitiva vivia en una perfecta harmonia. Però els textos s’han de 
llegir i d’interpretar en el seu context. Pel que fa al nostre cas, immediatament després d’haver exposat 
les virtuts atribuïdes als primers cristians, l’evangelista Lluc, autor dels Fets dels Apòstols, explica el cas 
d’Ananies i Safira (Fets dels Apòstols, 5, 1ss.) on es diu: “També un home que es deia Ananies, 
juntament amb Safira, la seva muller, es van vendre una propietat. Després, d’acord amb ella, es va 
reservar una part dels diners, i va dipositar la resta als peus dels apòstols”, cosa que va provocar la ira 
de Pere. Per què l’evangelista al·ludeix a aquest incident després de cantar les lloances de la 
comunitat? Precisament perquè l’harmonia de la comunitat cristiana descrita no era la que existia, sinó 
la que hauria d’haver existit, i que mai no ha existit. 
 

Tenim molts altres textos neotestamentaris que avalen aquesta afirmació i que aquí no és possible 
comentar. Indico, a tall d’exemple, la carta de sant Jaume, la primera carta als Corintis de sant Pau, la 
paràbola dels treballadors de la vinya (Mateu, 20, 1-16) o la invitació a la humilitat de l’evangelista Lluc 
(Lluc, 14, 7-11).           Josep Hereu 

     VIDA CREIXENT   Trobada diocesana, dimecres 5 d’octubre a Solius. 
L’inici de curs a les nostres parròquies, serà el proper dimecres dia 2 de novembre als locals  

de la parròquia de Verges a les 4 de la tarda 



 

 

 

 

                                                                                                                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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. 

Atenció  
canvi horari 

DOMUND         
SEREU ELS MEUS TESTIMONIS!! 

 
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 22 i 23 d’octubre.  

 

FE D’ERRADA – festa de Colomers 
En el full de setembre es publicava que la festa de Colomers era en honor a la Mare de 
Déu del Roser, i no era així. La festa és en honor al màrtir bisbe Sant Llienç. Era el patró 
de la primitiva parròquia, una Església ara secularitzada, donat que l'Església de Santa 
Maria era el monestir. Amb el temps, i en emprar exclusivament l'Església actual com a 
parròquia, fins i tot quan encara hi havia tres monjos abans de la desamortització de 
l'any 1835, va quedar la parròquia dedicada a Santa Maria, quedant Sant Llienç com a 
copatró.  El retaule recentment restaurat provenia de l'antiga Església, avui convertida 
en menjador d'una casa particular. L'any 1940, tan sols en quedaven les parets laterals i 
el bisbe Català va considerar que era millor vendre-la. Sant Llienç és un sant egipci. No 
en sabem res de la seva vida. El seu culte és molt antic.  
Demanem disculpes per l’error. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

MATRIMONI, han rebut el sagrament del Matrimoni: 
LA TALLADA, el dia 10 d’agost – Erick Andres Valero Lobo amb Rosanna Nathaly Bustamante  
BAPTISME ha entrat a formar part de la comunitat cristina, pel sagrament del Baptisme: 
LA TALLADA, el dia 10 d’agost – Mathias Zahir Valero Bustamante, fill de Rosanna i Erick                                   
             Enhorabona!!! 

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. 

22 i 23 d’octubre de 2022         
COL·LECTA PEL DOMUND 

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. 

CONSELL 
PARROQUIAL 

 

Les persones que 
formen el consell 

parroquial es  
convoquen a la 
reunió el dia 15 

d’octubre a les 11 
del matí, al 

Santuari  
de la Font Santa. 



HORARIS DE LES MISSES - OCTUBRE DE 2022                LES INTENCIONS DE LA MISSA 

Dissabte 1 

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

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

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

Diumenge 2 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA pel poble 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ -Festa gent gran 
Enric Piferrer i Elisa Reixach   
Família Falgàs Figueras 

a les 12 del migdia, VERGES  pel poble 

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

Dissabte 8 

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

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA 
Narcís Marull i Assumpció Ros                                  
Roc i Loreto 

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

Diumenge 9 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Maria Figueres Solés (24è. aniversari)  

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ 
Difunts de la família Dalmau-Agustí-Anguera        
Teresa Ferrer Montseny                                       
Josep  Condom Segarra 

a les 12 del migdia, VERGES  Maria Figueras 

Divendres 14 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 15 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

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

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

Diumenge 16 

a 2/4 10 del matí, RUPIÀ 
Narcís Rebugent Bonet (5è. aniversari)   
Família Condom Segarra                                           
Família Pons Vidal 

a 3/4 d'11 del matí, VERGES  Joan Pareta 

a les 12 del migdia, LA TALLADA- Sant Galderic Lola Claveguera Blanch 

Divendres 21 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 22 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   

D
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pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA Joan i Angelina 

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

Diumenge 23 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Joan Pareta Saló (52è. aniversari) 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Família Torrent Genís 

a les 12 del migdia, VERGES  Lola Nierga Güell (3r. Aniversari) 

Divendres 28 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  pel poble 

Dissabte 29 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA 
Rosa Campi (20è. Aniversari)               
Roc i Loreto 

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

Diumenge 30 

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

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

a les 12 del migdia,  VERGES pel poble 

dilluns 31 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   pel poble 

a ¼ de 7 de la tarda, FONT SANTA pel poble 

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 


