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Tot té el seu moment! 
 

Sempre m’ha cridat l’atenció un text de la Bíblia del llibre anomenat  “Cohelet”, nom que en hebreu a voltes és traduït 
per Eclesiastès que diu així:  
 

“Tot té el seu moment sota el cel, hi ha un temps per a tota cosa, temps de néixer i un temps de morir, un temps de 
plantar i un temps de collir, un temps de plorar i un temps de riure, un temps d’abraçar
temps de tirar pedres i un temps d’aplegar
llarg dels mesos de juliol i agost molts acostumen a prendre’s uns dies de descans, de vacances. Déu mateix a la primera 
aliança, dona exemple als homes de la conveniència
 

Així com Déu “acabà la seva obra el dia setè i el setè dia descansà de tota l’obra que havia fet (Gn.
humana té el ritme de treball i de decans. El Catecisme de l’Església Catòlica
Senyor –el diumenge- contribueix a fer que tothom tingui un temps de descans i d’esplai suficient que li permeti cultivar 
la vida familiar, cultural, social i religiosa (núm. 2184). El que diem del descans setmana
extensió, de les vacances. Cada any en els dies d’e
que ens permetés créixer com a persones, una major convivència amb els membres de la família i amb els amics,
contacte serè i contemplatiu amb la naturalesa
compartir amb els seus fills i per a dur a terme una activitat que és tan elemental com important, jugar amb ells. Sembla  
mentida, però quelcom tan senzill i natural contribueix  en gran mesura a la felicitat dels més petits i pel seu desenvo
lupament.  A la vegada compensa l’absència  paterna i materna al llarg del curs degut 
 

Compartir, “perdre temps“ amb la família fora la millor manera de guanyar
 

I també, pels creients, és temps adient per trobar espais de pregària i de lloança a Déu, de reflexió profunda, de lectura 
rumiada de la Paraula de Déu. Molts dels nostres joves i no tan joves, fan de l
la solidaritat, per a  la reflexió sobre la pròpia vida i girar el cor més disponible a Déu i als altres. El Catecisme de l’E
Catòlica ho recorda amb unes paraules que em semblen un elogi de les persones que apro
projectes diocesans, parroquials, de Moviments d’E
pobres: “Que els Cristians que disposen d’oci i repòs es recordin dels seus germans que tenen les mateixes necess
el mateixos drets i no poden descansar a causa de la pobresa i la misèria  (núm. 2186).”
 

Espero que tots hàgiu tingut d’alguna manera un merescut descans. Tanmateix m’atreveixo a demanar a tothom que, ben 
refets físicament i espiritual, i en particular als que hau
retornar  amb nou alè i amb il·lusió a les activitats de sempre de cara al nou curs que ben aviat començarem (amb les 
limitacions que s’escaiguin), si a Déu plau.  
 

Que el Senyor ens ho concedeixi, sota la protecció de la Mare de Déu de la Font Santa.
 

Bon acabament d’estiu i millor començament del nou curs 2021
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Sempre m’ha cridat l’atenció un text de la Bíblia del llibre anomenat  “Cohelet”, nom que en hebreu a voltes és traduït 

sota el cel, hi ha un temps per a tota cosa, temps de néixer i un temps de morir, un temps de 
plantar i un temps de collir, un temps de plorar i un temps de riure, un temps d’abraçar

’aplegar-ne, i hi podríem afegir, un temps de treballar i un temps de descansar
llarg dels mesos de juliol i agost molts acostumen a prendre’s uns dies de descans, de vacances. Déu mateix a la primera 
aliança, dona exemple als homes de la conveniència d’alternar un temps de treball i un temps de descans. 

Així com Déu “acabà la seva obra el dia setè i el setè dia descansà de tota l’obra que havia fet (Gn.
humana té el ritme de treball i de decans. El Catecisme de l’Església Catòlica ens recorda que la institució del dia del 

contribueix a fer que tothom tingui un temps de descans i d’esplai suficient que li permeti cultivar 
la vida familiar, cultural, social i religiosa (núm. 2184). El que diem del descans setmana

cances. Cada any en els dies d’estiu hauríem de correspondre a la necessitat d’un descans humanitzat 
que ens permetés créixer com a persones, una major convivència amb els membres de la família i amb els amics,
contacte serè i contemplatiu amb la naturalesa, ect. En temps de vacances, els pares disposen de més temps per a 
compartir amb els seus fills i per a dur a terme una activitat que és tan elemental com important, jugar amb ells. Sembla  

elcom tan senzill i natural contribueix  en gran mesura a la felicitat dels més petits i pel seu desenvo
lupament.  A la vegada compensa l’absència  paterna i materna al llarg del curs degut als compromisos professionals.

família fora la millor manera de guanyar-lo. 

I també, pels creients, és temps adient per trobar espais de pregària i de lloança a Déu, de reflexió profunda, de lectura 
rumiada de la Paraula de Déu. Molts dels nostres joves i no tan joves, fan de les seves vacances un temps fort
la solidaritat, per a  la reflexió sobre la pròpia vida i girar el cor més disponible a Déu i als altres. El Catecisme de l’E
Catòlica ho recorda amb unes paraules que em semblen un elogi de les persones que apro
projectes diocesans, parroquials, de Moviments d’Església, o de diverses ONG per al desenvolupament en els països més 
pobres: “Que els Cristians que disposen d’oci i repòs es recordin dels seus germans que tenen les mateixes necess
el mateixos drets i no poden descansar a causa de la pobresa i la misèria  (núm. 2186).” 

Espero que tots hàgiu tingut d’alguna manera un merescut descans. Tanmateix m’atreveixo a demanar a tothom que, ben 
icular als que hauran sofert la malaltia del Covid 19, o altres inconvenients, puguem 

retornar  amb nou alè i amb il·lusió a les activitats de sempre de cara al nou curs que ben aviat començarem (amb les 
 

l Senyor ens ho concedeixi, sota la protecció de la Mare de Déu de la Font Santa.

Bon acabament d’estiu i millor començament del nou curs 2021-2022. 
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Sempre m’ha cridat l’atenció un text de la Bíblia del llibre anomenat  “Cohelet”, nom que en hebreu a voltes és traduït 

sota el cel, hi ha un temps per a tota cosa, temps de néixer i un temps de morir, un temps de 
-se i un temps d’estar-se’n, un 

ne, i hi podríem afegir, un temps de treballar i un temps de descansar”. Al 
llarg dels mesos de juliol i agost molts acostumen a prendre’s uns dies de descans, de vacances. Déu mateix a la primera 

d’alternar un temps de treball i un temps de descans.  

Així com Déu “acabà la seva obra el dia setè i el setè dia descansà de tota l’obra que havia fet (Gn. 2,2) també la vida 
ens recorda que la institució del dia del 

contribueix a fer que tothom tingui un temps de descans i d’esplai suficient que li permeti cultivar 
la vida familiar, cultural, social i religiosa (núm. 2184). El que diem del descans setmanal es pot dir igualment per 

stiu hauríem de correspondre a la necessitat d’un descans humanitzat 
que ens permetés créixer com a persones, una major convivència amb els membres de la família i amb els amics, un 

ect. En temps de vacances, els pares disposen de més temps per a 
compartir amb els seus fills i per a dur a terme una activitat que és tan elemental com important, jugar amb ells. Sembla  

elcom tan senzill i natural contribueix  en gran mesura a la felicitat dels més petits i pel seu desenvo- 
als compromisos professionals. 

I també, pels creients, és temps adient per trobar espais de pregària i de lloança a Déu, de reflexió profunda, de lectura 
s vacances un temps fort per a viure 

la solidaritat, per a  la reflexió sobre la pròpia vida i girar el cor més disponible a Déu i als altres. El Catecisme de l’Església 
Catòlica ho recorda amb unes paraules que em semblen un elogi de les persones que aprofiten les vacances per a 

l desenvolupament en els països més 
pobres: “Que els Cristians que disposen d’oci i repòs es recordin dels seus germans que tenen les mateixes necessitats  i 

Espero que tots hàgiu tingut d’alguna manera un merescut descans. Tanmateix m’atreveixo a demanar a tothom que, ben 
19, o altres inconvenients, puguem 

retornar  amb nou alè i amb il·lusió a les activitats de sempre de cara al nou curs que ben aviat començarem (amb les 

l Senyor ens ho concedeixi, sota la protecció de la Mare de Déu de la Font Santa. 

Mn. Àngel Pagès 



 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Salm per reposar 
 

El salm és una invitació que algú fa a un creient convidant-lo a viure la vida en pau perquè, en totes les 
circumstàncies, Déu està al costat dels qui confien en Ell. El qui fa la invitació és, se suposa, algú que l’ha 
experimentat, aquest acompanyament de Déu, i per això la fa. Les imatges que utilitza estan molt ben trobades, 
són molt vives. Això de “t’abrigarà amb les seves plomes, trobaràs refugi sota les seves ales” a mi em sembla 
molt suggerent, i d’una gran bellesa.  També resulten suggerents, en aquests temps de pandèmia, les 
referències a les pestes i les epidèmies... El ritme de les estrofes és tranquil, pausat, com si et volgués fer entrar 
a dintre, a poc a poc, aquesta convicció de la companyia de Déu. Al final, als últims versos, hi ha un canvi de 
protagonista i el qui parla és Déu mateix, confirmant que Ell escoltarà i donarà la seva vida als qui s’emparen en 
Ell. 
En la tradició cristiana, aquest salm s’ha convertit en una mena de “salm d’abans d’anar a dormir”, i es resa en la 
pregària de Completes. També és un salm vinculat a la Quaresma, ja que en l’escena de les temptacions de Jesús 
(Mateu 4,1-11) el diable, quan convida Jesús a tirar-se daltabaix del temple, cita aquest salm dient que els àngels 
el duran a les palmes de les mans perquè no es faci mal, cosa que Jesús rebutja perquè, per a Ell, ser l’Enviat de 
Déu no vol dir ser algú amb privilegis sobrehumans per deixar bocabadat el personal; però precisament, 
rebutjades aquestes temptacions i expulsat el diable, Jesús experimenta que sí, que els àngels de Déu 
l’acompanyen però no per fer exhibicions de qui sap quins poders, sinó per realitzar, amb tota confiança, la 
missió que ha experimentat que Déu li encomana. 
 

  Déu sempre és al costat, també en els moments més complicats. 
 
  

 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL  
BAPTISMES 
A VERGES – Júlia Brusi Enrique, filla de Joan Marc i de Maria, batejada el dia 28 d’agost. 
A la TALLADA – Marieta Ramoneda Márquez, filla de Joan i Danae, batejada el dia 28 d’agost. 
                        Enhorabona!! 
 

DEFUNCIÓ 

LES OLIVES -  Sebastià Bellapart Puig “en Tià”, morí el dia 14 d’agost de 2021 a l’edat de 92 
anys.                    Doneu-li Senyor, el repòs etern! 

Tu que vius a recer de l'Altíssim 

i fas nit a l'ombra del Totpoderós, 

digues al Senyor: «Ets la muralla on m'emparo, 

el meu Déu, en qui confio.» 

Ell et guardarà del parany del caçador 

i del flagell de la pesta; 

t'abrigarà amb les seves plomes, 

trobaràs refugi sota les seves ales: 

ell, que és fidel, et serà escut i cuirassa. 

No et farà por la basarda de la nit, 

ni la fletxa que vola de dia, 

ni la pesta que s'esmuny en la fosca 

o l'epidèmia que a migdia fa estralls. 

Ni que en caiguin vora teu un miler 

o deu mil al teu costat, 

a tu res no et tocarà. 

Només obrir els ulls, 

veuràs la paga que reben els injustos. 

Quan deies: «M'emparo en el Senyor», 

feies de l'Altíssim el teu refugi. 

No et passarà res de mal 

ni s'acostarà a casa teva cap desgràcia, 

perquè donarà ordre als seus àngels 

de guardar-te en tots els camins. 

Et duran a les palmes de les mans 

perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres; 

trepitjaràs lleopards i escurçons, 

passaràs sobre lleons i sobre dracs. 

«Ja que s'empara en mi, jo el salvaré, 

el protegiré perquè coneix el meu nom. 

Sempre que m'invoqui, l'escoltaré, 

estaré vora d'ell en els perills, 

el salvaré i l'ompliré de glòria; 

saciaré el seu desig de llarga vida, 

li mostraré la meva salvació.» 

 

Per Josep Lligadas. 26/07/2021  a  
Una font que raja sempre 



 

 

 

 

 
 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DEL NAIXEMENT DE LA VERGE MARIA,  
a la FONT SANTA 

Dimecres, dia 8 de setembre a ¼ de 7 de la tarda,  

Pregària de Vespres a la Mare de Déu i celebració de 
la Missa.      Celebració amb l’acompanyament   de 
la Coral Interparroquial, direcció Empar Ferrando 
-------------------------------------------------------------------------------  
La celebració a la parròquia de VERGES, a les 8 del vespre 

      Naixement de la Mare de Déu.  Giovanni da Milano segle XIV 

 

       Del dilluns 30 d’agost al dijous 2 de setembre,   
no hi  haurà missa diària a la parròquia de Vergés.        

 Mn. Àngel assistirà als exercicis espirituals 

       A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 7 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 

 FESTA MAJOR a VERGES 
Diumenge 19 de setembre a les 12 del migdia,  
a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges 
celebrem la festa de la Mare de Déu del Roser.   

A
TE

N
C

IÓ
 

Confessions i consultes 

 

AMB MARIA 
 

Senyor, avui, amb Maria  
la primera creient i Mare nostra,  
cantem les meravelles de l’amor del Pare  
en nosaltres i en tothom;  
la meravella de saber que Déu  
omple amb el seu amor cada ésser humà,  
a qui estima com a fill;  
la meravella que és ser germans de Jesucrist  
i cridats a compartir amb ell  
la plenitud de la vida en la resurrecció. 
  
Amb Maria, volem posar-nos en camí  
per ser cada dia portadors de bones notícies;  
com Maria, ens volem comprometre  
en la transformació del món  
segons el projecte de Déu.  
 

Com Maria, vivim esperançats  
perquè la nostra vida i la nostra petitesa  
recolzen en la certesa de l’amor fidel  
de Déu envers nosaltres i a tothom.  
Imitant Maria volem viure  
en la humilitat i la sinceritat de saber  
que tot el que tenim és regal de Déu  
i ens en volem fer dignes vivint-ho  
i comunicant-ho amb alegria i generositat.  
 

Per això et demanem, Pare,  
la capacitat de Maria per escoltar,  
acollir en el cor i posar en pràctica  
tot allò que ens comuniques.  
 

Gràcies, Déu nostre, per la Mare que tenim! 

Festa del Roser a COLOMERS 
Dissabte, dia 4 de setembre a les 12 del migdia 
Amb l’acompanyament de la Coral Interparroquial, 
direcció Empar Ferrando. 

Celebració de la Missa a Verges, de dilluns a dijous a les 
8 del vespre, excepte vigílies i festius 



       HORARIS MISSES MES DE SETEMBRE 2021                          INTENCIONS DE LES MISSES 
 

Divendres 3 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 4 

A les 12 del migdia, COLOMERS - festa Pel poble 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Josep Castañé Clavaguera 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  
Esteve Carrera Manaut                                       
Salvador Carrera Campi 

Diumenge 5 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Lola Gasull Figuerola (1r. aniversari)                  
Josep Rubau Solés    

a 3/4 d' 11 del matí, RUPIÀ  Núria Blanquera                                                    

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Dimecres 8 
Naixement 

Mare de Déu 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Pere Bronsoms i Llúcia Rocas 

a les 8 de la tarda, VERGES Pel poble 

Divendres 10 a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 11 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES  Devoció a Sant Martí de Porrés 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Joaquim Bonany i Joaquima Vila 

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

Diumenge 12 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA Maria Carme Pons i Antoni Burgos 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   
Difunts família Colomer Pla                            
Rosari Suñer i Creus (24è.  aniversari) 

a les 12 del migdia, VERGES  Helena Cambó 

Divendres 17 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Josep Bonany 

Dissabte 18 

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

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

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

Diumenge 19 

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

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ   
Narcís Rebugent Bonet (4t. aniversari)    
Difunts família Condom Segarra 

a les 12 del migdia, VERGES  - festa Helena Cambó 

Divendres 24 a ¼ de 7 de la tarda,  LA FONT SANTA  Mn. Pere Hugas 

Dissabte 25 

a les 5 de la tarda, LES OLIVES   
Esposos Càndida Pons Ferrer i                
Francisco Coderch Casas 

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA  Carolina Hugas Oliveras (1r. Aniversari) 

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

Diumenge 26 

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA 
Concepció, Joan i Martirià Hereu                         
Antònia Isern Barratina i familiars difunts 

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ   Pel poble 

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 


