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P a r r ò q u i a

Sota l’atenta mirada del nostre peculiar campanar, tro-
bem l’església parroquial de Verges, dedicada a Sant 
Julià i Santa Basilissa. Aquesta construcció, iniciada fa 
quasi 800 anys, ha estat testimoni de la història del nostre 
poble, no només en l’aspecte religiós, sinó també en el 
cultural, com ho testimonien els concerts de cant coral 
i música clàssica o bé l’important paper que té durant la 
Processó.

Però l’església no és només un edifici on s’hi realitzen 
diferents celebracions com la missa, casaments, bateigs 
o enterraments. L’església és una comunitat, la comunitat 
dels creients. En la nostra comunitat hi tenen lloc diver-
ses activitats que sempre estan obertes a tothom.

A nivell organitzatiu, la nostra parròquia està constituïda 
per diferents grups: Càrites, Vida Creixent, Catequesi, Li-
túrgia, Ornamentació, Economia i el Consell Parroquial.

Càrites s’encarrega de donar ajut i suport a les famílies 
necessitades, fan classes per als immigrants i visiten les 
persones malaltes.

Vida Creixent és un moviment de gent gran que reflexio-
na sobre la fe i l’experiència de la vida. Es reuneixen un 
cop al mes i un cop a l’any fan una trobada a nivell de tot 
Catalunya.

La Catequesi s’encarrega de formar els nens en la doctri-
na catòlica i preparar-los per rebre els sagraments.

El grup de Litúrgia és el grup més relacionat directament 
amb les celebracions. S’encarrega de preparar les Lec-
tures i els cants i també participa activament en la cele-
bració dels oficis.

El grup d’Ornamentació s’ocupa primordialment de la 
neteja i ornamentació de l’església.

El grup d’Economia és l’encarregat de la gestió econòmi-
ca de la parròquia.

Podríem dir que el Consell Parroquial és l’òrgan de govern 
de la parròquia. Aquest grup està format pel mossèn, per 
un representant de cada grup, i la resta de membres són 
escollits per votació popular. Cada tres anys el Consell es 
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renova. En el Consell Parroquial es prenen les diferents 
decisions referents a la parròquia com, per exemple, les 
obres que s’hi realitzaran o els actes que es portaran a 
terme a la parròquia. Igualment, el Consell Parroquial és 
l’encarregat d’organitzar xerrades adreçades a tothom.

Per últim, després d’haver fet una petita descripció de les 
diferents activitats que es realitzen des de la parròquia, 
m’agradaria donar la benvinguda al nou rector, mossèn 
Ricard  i desitjar-li una estada ben fructífera en el nostre 
poble, i agrair a l’anterior rector, mossèn Enric, la seva 
dedicació durant sis anys.
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