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Un nen pregunta al seu
pare: “De quina mida és
Déu?” El pare mira al cel,
veu un avió i pregunta al
fill: “De quina mida és
aquell avió d’allà dalt?” El

nen respon: “El veig petit, gairebé no es veu”.

Llavors el pare el porta a l’aeroport, s’acosten a un avió
de prop i torna a preguntar al fill: “I ara, de quina mida
dius que és l’avió?”

El nen contesta admirat: “És enorme, papa!” El pare li diu
llavors: “Déu és així; la mida dependrà de la distància a
la que tu estiguis d’ell. Com més a prop estiguis de Déu,
més gran serà Ell en la teva vida”.

Si aquest pare, com és de suposar, va acostar el seu fill
a la comunitat cristiana, segurament aquest nen va
aprendre que Déu s’ha acostat a la humanitat. I que ha
escollit una manera sorprenent de venir al món: fent-se
petit, molt petit, com un nen vulnerable, perquè no ve a
imposar el seu poder sinó a proposar la seva tendresa.
Així actua Déu.

El nen de la historieta haurà fet l’experiència de la
grandesa de Déu, la magnitud de l’Amor. Haurà
comprovat que els seus pares, que són el seu amor més

gran, resulta que estimen un altre Pare i Mare que encara
són més grans. I veient pregar els seus pares, a casa i a
la parròquia, el nen s’haurà admirat i haurà començat a
confiar, de manera natural, en aquest Déu que és tan
gran i que es posa tan a l’abast per banyar-nos en el seu
Amor.

El nen, sentint-se petit, haurà après a pregar i a sentir que
Déu sempre és a prop i que és gran en la seva vida,
talment aquell avió es veu petit quan és lluny i es veu
gran quan el tens a la vora.

Aquesta experiència de base serà decisiva en la vida
d’aquest nen. Quan hagi crescut i sigui un jove, no
s’avergonyirà de la seva fe, que serà posada a prova,
certament. Però si supera les xarbotades de
l’adolescència i la joventut, podrà viure feliç de ser
creient i agraït per sempre al testimoni dels seus pares i
de la comunitat.

Per això les parròquies ens sentim tan joioses i res-
ponsabilitzades quan els pares ens confien els seus fills
a la Catequesi per ajudar a reforçar la base que farà que
els petits emprenguin el vol per arribar a ser grans en
l’Amor.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“Aprendre és com remar a contracorrent:
quan deixes de remar, te’n vas endarrere”.

E.B. Britten

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXVIII DURANT L’ANY

“Juntament amb la saviesa m’han
vingut tots els béns”

(Del llibre de la Saviesa)

“Ves a vendre tot el que tens i
dona-ho als pobres,

i tindràs un tresor
guardat en el cel”.

(De l’evangeli de sant Marc)

Testimoni de la setmana

SANT JOAN XXIII

Aquest dilluns celebrem sant Joan
XIII, papa, canonitzat pel papa Fran-
cesc l’any 2014. L’elecció com a Papa
d’Angelo Giuseppe Roncalli, l’any
1958, va ser una sorpresa. Nascut
l’any 1881, d’origen humil, fill de pa-
gesos d’un poblet italià, la seva figura
contrastava vivament amb la del seu predecessor,
l’aristocràtic Pius XII. Roncalli havia estat Nunci
apostòlic a diversos països i cardenal de Venècia.
Decidit a apropar l’Església a un món canviant, va
convocar el Concili Vaticà II, que es va obrir l’11
d’octubre de 1962. Pel seu caràcter planer, afable i
bonhomiós va ser conegut com “el Papa Bo”. Mort
el 1963, fou el seu successor Pau VIè qui acabà les
sessions del Concili iniciat per Joan XXIII.



AVUI, IX MISSA SOBRE L’EMPORDÀ

La IX Missa sobre l’Empordà té lloc avui
diumenge a les 5 de la tarda, a la falda del Castell
de Sant Ferran, prop del circuit dels Arcs. L’accés
en cotxe és per la carretera de Llers.

El tema de la Missa d’aquest any és sobre la
pandèmia, amb el títol “CONTAGIEM-NOS DE
TENDRESA”, Pels més afectats per la
pandèmia. Hi haurà el testimoniatge de persones
relacionades amb el món sanitari que ens
explicaran la seva experiència. La col·lecta que
es reculli anirà destinada a Càritas, per ajudar les
famílies més damnificades. Les persones que no
disposin de vehicle per desplaçar-se poden
posar-se d’acord o estar a 2/4 de 5 davant de la
parròquia de la Immaculada.

HA COMENÇAT LA CATEQUESI

Els qui encara no s’hagin inscrit poden fer-ho a
les parròquies, a hores de despatx, o de forma
telemàtica a través de:
http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

Catequesi de Confirmació.– Els joves a partir de
2n i 3r d’ESO i més grans, es poden inscriure a la
catequesi de Confirmació, que començarà el dia
29.

MARE DE DÉU DEL PILAR

Dimarts, festa de la Verge del Pilar, la missa serà
com els dies feiners, a les 19’30, a la Immaculada.

GRUP D’EVANGELI

Demà dilluns, a les 5 de la tarda, reunió del grup
d’Evangeli als locals de la Immaculada.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA SOLIDÀRIA

Divendres vinent, dia 15, es farà la presentació de
l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2022 al Centre
Cívic de la Creu de la Mà de Figueres, a les 20 h. Hi
haurà una exposició dels 20 anys del calendari i 30
anys de l’Agenda. El tema de l’any és l’Organització
popular, la solidaritat del dia a dia. Per això, després
de la presentació a càrrec de Jordi Pujadas,
coordinador de l’edició catalana de l’Agenda, inter-
vindran representants d’entitats compromeses en
la transformació social, com Ksameu, Iaeden-
Salvem l’Empordà, Ànima Mater, Xarxa, Níger-Cat.
En l’acte es podrà adquirir l’Agenda a 8 €.

OBERTURA DEL SÍNODE A LA CATEDRAL

S’obre la fase diocesana del Sínode diumenge vi-
nent, a les 5 de la tarda, amb una ponència del Dr.
Salvador Pié i després l’Eucaristia. Hi són convidats
tots els diocesans membres de grups i consells.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LES CARTES DE SANT PAU

A totes les ciutats on Pau predicava l’Evangeli hi
deixava una petita comunitat de creients i hi posava
al seu davant alguns dirigents, que rebien el nom
de “bisbes” (administradors) o “diaques”
(servidors). Però la poca experiència d’aquelles
comunitats demanava que Pau els donés més
instrucció sobre la fe en Jesucrist i la vida del
cristià. També, a vegades, arribaven a aquelles
comunitats altres predicadors que presentaven
d’una manera errònia la fe cristiana. I no sempre
Pau podia tornar a la comunitat per donar-li més
instrucció o aclarir les qüestions que anaven
sorgint. Llavors la forma de fer-ho eren les cartes.
Per mitjà de cartes Pau continuava present en la
comunitat, ensenyant l’Evangeli. Les comunitats
van conservar les cartes i així es va formar la
col·lecció de les cartes de Pau que esdevindran els
escrits del Nou Testament.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 3 d’octubre:
Ian Cantos Puertollano,
fill de Richard i de Sandra.

DEFUNCIÓ
Dia 29 de setembre:
Rosa Maria Gasau Ferrerós, de 77 anys.

-----------------

“Cada nuevo día es un icono ante el que
debemos encender la vela del asombro”.

“¿Cuántas oraciones soporta el ascensor de un
hospital?”

“Mientras buscamos la aprobación de los demás,
la vida pasa de largo”.

“Irse a la sencillez es muy complicado”.

Jesús Montiel – ”Silencio casi”


