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PER QUÈ VA REEIXIR EL CRISTIANISME ALS SEUS INICIS?
En la conferència sobre els orígens del Cristianisme que es va fer amb motiu del Mil·lenari de
Sant Pere de Figueres, Mn. Enric Tubert va apuntar 8 raons de l’èxit del Cristianisme en els seus
inicis:
1. Amb Jesús apareix una figura religiosa excepcional, que dóna resposta als anhels més
profunds de la persona i de la societat. A diferència del paganisme, la fe en Jesús
comportava una determinada
minada manera de viure.
2. El cristianisme primitiu fou la irrupció d’un monoteisme que alliberava la gent de tantes
divinitats, del culte a l’emperador i de sacrificis i pràctiques supersticioses.
3. Amb el descobriment de la misericòrdia divina, el cristianisme
cristianisme apareix com una religió de
“guarició”. L’estimació i el servei (“diakonia”) eren la pràctica més important. Els estoics
buscaven la pròpia perfecció; els cristians buscaven també el bé dels altres.
4. L’ètica viscuda era convincent. Si en cercles pagans es tendia a deixar de racó els infants, els
ancians i els pobres, no era així en els cercles cristians.
5. El cristianisme primitiu era una forma d’associació ideal. Enfront de formes elitistes i
classistes, seguir Jesús era practicar l’hospitalitat i procurar eliminar les diferències socials.
6. Era una religió que acollia bé les dones. Jesús trenca el tabú admetent dones que el
segueixin, a diferència dels rabins. Elles són testimonis de la crucifixió i de la resurrecció i
esdevenen missioneres de la Bona Nova, amb un cert lideratge comunitari fins al segle II.
7. Era una religió que acollia els esclaus. La societat del segle I era piramidal, i a la base hi havia
els esclaus; un gran nombre de cristians eren esclaus i trobaven a la comunitat cristiana una
posició d’igualtat
igualtat i reciprocitat.
8. Els primers cristians experimentaven un model de comunió total, de béns, de gènere i de
vivència comunitària (“koinonia”), entorn de l’Eucaristia. El menjar comunitari expressava
l’ideal de convivència segons la voluntat de Jesús.
Amb aquestes pistes, que ens vénen dels orígens, ens podem orientar de cara al present i al
futur de les nostres comunitats cristianes. Ja ho deia el subtítol de la conferència esmentada:
“Memòria del passat per renovar el present”.
Mn. Enric Tubert

La vocació franciscana d’en Jordi Cots
“Tothom s’ha de plantejar què s’emportaria si hagués de viure en una residència. Deixar casa teva és un dol i no
ens hi preparen”. M’ho deia ahir un bon amic, en Jordi Cots. Segons si t’estàs en una habitació o en un
dormitori, pots tenir-hi més o menys records, però, en definitiva, han de ser ben poques coses.
Aquest mes de juliol ha fet 95 anys i feia massa temps que no el visitava. La pausa que imposa el lloc sempre em
qüestiona el ritme que portem. Fa pensar en la vida eremítica: cal conrear el món interior per viure agraït en la
petitesa. Com un mirall, una residència de gent gran assenyala l’absurd de la velocitat del món exterior. Espais
que deixen l’ànima al descobert: tot el que som, al cap i a la fi.
L’amistat amb en Jordi Cots és un dels millors regals que m’ha fet el periodisme. Poeta, pedagog, advocat,
promotor dels drets dels infants. Vam parlar per primera vegada quan era secretari de la Comissió d’Infància de
Justícia i Pau. Aquella vegada li vaig preguntar d’on li venia la fe, i em va dir que l’havia rebut a casa d’una
manera natural. La nostra complicitat va néixer una mica així també. Amb aquell aire de família, com si ens
coneguéssim de tota la vida.
Quedàvem per xerrar de tot i de res: de poesia, de la bellesa, i cada vegada més del fer-se gran i de la mort.
Sorprèn quantes coses es poden dir des del silenci o una mirada. També amb les lectures compartides. Sovint li
pregunto què llegeix. Diu que li costa cada vegada més, però sempre em suggereix un títol i m’explica què hi ha
descobert. M’ha tornat a parlar de la trobada que Nietzsche va imaginar entre Zaratustra i Francesc d’Assís
enmig d’un ramat de vaques. El trobareu a La penúltima bondat, de Josep Maria Esquirol. Segons en Cots,
Esquirol probablement sigui el filòsof contemporani que millor ha entès qui va ser sant Francesc.
“Els franciscans no tenen res i no deixen de donar gràcies per tot”, apunta l’autor en el llibre. El meu amic és ben
bé així. Dona raó de la seva vocació franciscana: estima Déu, es complau en allò petit, valora la conversa, té
anècdotes per a tot, i no ha perdut mai la capacitat de meravellar-se.
Tal com va parlar quan va morir la seva dona, vaig entendre que tots dos, terciaris franciscans, havien viscut la
perfecta alegria. Persones capaces d’intuir la felicitat i d’acollir-la sense reserves. I perquè hi pensem, en Cots va
posar nom a l’escola Thau, fundada per en Joan Triadú. Tau ( ), la lletra que Sant Francesc d’Assís va adoptar
com a símbol de la fe cristiana.
Però tornem a la gent gran. La seva estimada Maria Rosa li retreia que es cuidés de la infància i no ho fes de la
vellesa. Què tenen a veure els drets dels infants i els de la gent gran? Atendre les necessitats no materials,
entendre què fem aquí, donar sentit a la vida. La dimensió espiritual és tan important pel creixement dels
menuts com quan intueixes la mort a la vora.
Una de les virtuts d’en Cots és la reflexió pràctica, buscar la concreció i l’eficàcia. En els textos sobre la
Convenció dels infants que va divulgar, ell parlava de “pensament estratègic”. Traduït a una dimensió personal i
col·lectiva deu ser això tan bonic i alhora tan complicat de viure tal com pensem.
Per Laura Mor a Solvitur ambulando

CONSELL PARROQUIAL
El dissabte dia 17 de setembre es convoca a les persones que formen el consell parroquial a la
reunió d’inici de curs, a les 11 del matí al Santuari de la Font Santa.
MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIÓ
VERGES - Josep Maspoch Brancós, morí el dia 12 d’agost de 2022 a l’edat de 94 anys.
Doneu-li Senyor, el repòs etern!

Festa del Roser a COLOMERS
Dissabte, dia 3 de setembre a les 12 del migdia
Amb l’acompanyament de la Coral Interparroquial, direcció
Empar Ferrando.
FESTA DEL NAIXEMENT DE LA MARE DE DÉU,
Al santuari de la FONT SANTA
Dijous, 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.
FESTA MAJOR a VERGES
Diumenge 18 de setembre a les 12 del migdia
a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges se
celebra la festa de la Mare de Déu del Roser.

Pregària per la festa del naixement
de la Mare de Déu.
Oh Verge naixent,
esperança i aurora de salvació per a
tothom, torna benigna la teva mirada
materna cap a tots nosaltres, reunits aquí
per celebrar i proclamar les teves glòries!
Oh Verge fidel,
que sempre vas estar disposada i vas anar
sol·licita per acollir, conservar i meditar la
Paraula de Déu, fes que també nosaltres,
enmig de les dramàtiques vicissituds de la
història, sapiguem mantenir sempre
intacta la nostra fe cristiana, tresor
preciós que ens han transmès els nostres
pares!
Oh Verge potent,
que amb el teu peu aixafes el cap de la
serp temptadora, fes que complim, dia
rere dia, les nostres promeses baptismals,
amb les quals hem renunciat a satanàs, a
les seves obres i a les seves seduccions, i
que sapiguem donar al món un testimoni
alegre d’esperança cristiana!

Naixement de la Verge de Giovanni da Milano, segle XIV

CATEQUESI – CURS 2022-23
Aquest mes de setembre s’inicia la catequesi.

Oh Verge clement,
que vas obrir sempre el teu cor matern a
les invocacions de la humanitat, de
vegades dividida pel desamor i també,
malauradament, per l’odi i per la guerra,
fes que sapiguem créixer, segons
l’ensenyament del vostre fill, en la unitat i
en la pau, per ser dignes de l’únic Pare
celestial!

2n i 3r de primària  per la primera comunió
Seguiment, professió de fe i confirmació
INSCRIPCIONS: Mònica Santaulària i Fuster.
649 53 00 03 o bé 972 76 83 18
Els horaris es concretaran amb les persones inscrites
TROBADA DIOCESANA d’inici de curs de VIDA CREIXENT,
dimecres 5 d’octubre a Solius

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

Del dilluns 29 d’agost al dijous 1 de setembre, no hi haurà missa diària a la parròquia de Vergés.

Confessions i consultes
A Verges, de dilluns a dijous a partir de les 7 de la tarda, excepte vigílies i festius.

Confessions
i consultes

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

HORARIS MISSES MES DE SETEMBRE 2022
Divendres 2

Dissabte 3

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Pel poble

A les 12 del migdia, COLOMERS - festa

Pel poble

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

a 3/4 d' 11 del matí, RUPIÀ

Pel poble
Esteve Carrera
Salvador Carrera
Concepció, Joan i Martirià Hereu
Ramon Rubau Tarrés
Acísclo Benavente Domínguez
Núria Blanquera

a les 12 del migdia, VERGES

Pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA
Diumenge 4

Dijous 8
a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
Naixement Mare
a les 8 del vespre, VERGES
de Déu
Divendres 9
a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA
Dissabte 10

Divendres 23
Dissabte 24

Diumenge 25

Divendres 30

Pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Joaquima Vila Joaquim Bonany

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

a les 12 del migdia, VERGES

Pel poble
Josep Rubau Tarrés
Difunts família Ponsatí Frigola
Joaquim Ferrer
Difunts família Falgàs Figueras
León Villacampa
Pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Pel poble

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

Pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Josep Bonany Terrats

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

Pel poble

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Lola Solés Payet

a 3/4 d'11 del matí, RUPIÀ

Pel poble

a les 12 del migdia, VERGES - festa

Francesc Gallart

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Pel poble

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

Pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Josep Grau Font

a 2/4 de 8 del vespre, COLOMERS

Pel poble

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Lola Cullell i Miquel Pibernat

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ

Rosari Suñer i Costal (25è aniversari)
Difunts família Falgàs Figueras
Acció de gràcies

a les 12 del migdia, VERGES

Pel poble

a ¼ de 7 de la tarda, LA FONT SANTA

Pel poble

a 3/4 d'11 del matí, FOIXÀ

Diumenge 18

Pel poble

Pel poble

Diumenge 11

Dissabte 17

Pel poble

a les 5 de la tarda, LES OLIVES

a 2/4 de 10 del matí, LA TALLADA

Divendres 16

INTENCIONS DE LES MISSES

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

