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Un pare i el seu fill caminaven entre muntanyes. De
sobte, el fill va caure i va cridar: “Aaaaiiii!”. I, tot
sorprès, va sentir una veu que repetia, en algun lloc
de la muntanya: “Aaaaiiii!”. En sentir-ho, el nen va
exclamar amb curiositat: “Qui hi ha per aquí?”. La
resposta no es va fer esperar, i tot seguit es van
sentir les mateixes paraules: “Qui hi ha per aquí?”.
Tot molest, el nen crida: “Covard!”. I se sent:
“Covard!”. El nen es dirigeix al pare i li pregunta:
“Què està passant, papa?”. L’home, somrient, li diu:
“Fill meu, estigues atent”. I va llançar aquest
missatge cap a la muntanya: “Hola, maco!”. I la veu
li respongué: “Hola, maco!”. De nou, l’home va cri-
dar: “Ets un campió!”. I la veu li contestà: “Ets un
campió!”.

El nen estava sorprès i no entenia res. Llavors el
pare li va explicar: “La gent l’anomena eco, ressò,
però en realitat es tracta de la vida mateixa. Et re-
torna tot el que dius o fas. La nostra vida és
simplement un reflex de les nostres accions. Si
desitges més amor en el món, crea més amor al teu
voltant; si desitges felicitat, fes feliços els qui
t’envolten... La vida et retornarà exactament allò

que tu abans li has donat; de manera que, si no
t’agrada el que reps de tornada, revisa molt bé el
que estàs donant”.

Aquesta historieta ens ensenya a revisar què estem
aportant cada un de nosaltres a la família, a les
amistats, a l’Església, a la societat... Segons el que
aportem, podrem esperar a canvi.

Diuen que un infant, per començar a parlar, neces-
sita haver sentit un milió de paraules. I per
aprendre a estimar necessitarà milers de petons i
abraçades. Si un nen no és estimat, com aprendrà a
retornar estimació? En un món ferit i maltractat, on
tants infants, joves i grans no reben bones paraules,
què els estem transmetent? Incomprensió o ajuda?

Hem de participar i votar en democràcia, i tant!
Però ens hem de comprometre, no podem deixar la
vida de la societat només en mans dels polítics.
Molts d’ells només criden, s’insulten i es desqualifi-
quen. Algun dia la vida els retornarà a ells, com
l’eco o ressò, els seus crits d’arrogància.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EL RESSÒ

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI
UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:

Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou, de Figueres.

Testimoni de la setmana

SANT JOSAFAT

Aquest dimarts celebrem Sant Josafat.
Nascut l’any 1580 d’una família orto-
doxa, Josafat Kuncewicz va entrar el 1604
com a monjo en el monestir catòlic de
Vilnius (Lituània), pertanyent a
comunitats ortodoxes que havien decidit
unir-se a Roma. Nomenat bisbe de Polozk
(Polònia) als trenta anys, treballà
incansablement per la unió dels
ortodoxos i el seu retorn a Roma, enmig dels forts
enfrontaments político-religiosos que aquest tema
provocava. Morí a mans d’un grup d’adversaris
ortodoxos radicals, l’any 1623, a Vítebsk
(Bielorússia), mentre feia una visita pastoral.
Les seves restes, després de moltes vicissituds, es
veneren des de l’any 1949 a la basílica de Sant Pere
del Vaticà.

Pensament de la setmana

“Una cosa no és justa pel fet de ser llei.
Ha de ser llei perquè és justa”.

Montesquieu

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXXII DURANT L’ANY
“El nostre Pare ens ha concedit per

la seva gràcia un consol etern
i una bona esperança”.

(2ª carta de Pau als de Tessalònica)

“Déu no és Déu de morts, sinó de
vius, perquè per a ell tots viuen”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)



PRESÈNCIA EN EL MÓN SANITARI I
ASSISTENCIAL

Aquest dilluns, dia 11, a les 7 de la tarda, al
Cercle Sport, continua el cicle de conferències
titulat “Mil anys de presència cristiana a
Figueres”. Presentem una Taula Rodona sobre la
PRESÈNCIA DE L’ESGLÉSIA FIGUERENCA EN EL
MÓN SANITARI I ASSISTENCIAL. Moderats per
Josep Menchón, advocat i membre de la Comissió
del Mil·lenari, intervindran: Martí Masferrer,
gerent de la Fundació Salut Empordà. Mn. Jordi
Pla, coautor de l’estudi sobre els antics hospitals
i cases de misericòrdia a l’Alt Empordà. Miquel
Ayguabella, director del Patronat de l’Asil
Vilallonga. I la Gna. María Paz López, religiosa de
Sant Josep, les “vetlladores”.

DIADA DE GERMANOR
El proper cap de setmana farem la col·lecta extra-
ordinària de GERMANOR, o dia de l’Església
Diocesana, destinada a col·laborar en el
sosteniment de la nostra Església. Cada parròquia
té assignada una quota per aportar al Fons
Comú, proporcional i en benefici de tots.
Trobareu la informació en els llibrets del costat
del Full i els sobres per fer-hi els donatius.
Gràcies.

GRUP D’EVANGELI

Dimarts vinent, a les 20 h, a la Immaculada.

LEGIÓ DE MARIA
Reunió dimarts, dia 12, a les 11 del matí, al local
de la Legió de Maria del carrer La Jonquera, 7.

ARXIPRESTAT ALT EMPORDÀ INTERIOR

Reunió dels mossens de l’arxiprestat, aquest di-
marts, a La Salut de Terrades.

VIDA CREIXENT

Divendres que ve, a les 17 h, a la Immaculada.

TROBADA DE PARES

S’ofereix als pares de la Catequesi de Figueres
una trobada de reflexió i intercanvi que tindrà
lloc dissabte que ve, a les 15’30, a la Immaculada.

MISSA FAMILIAR

La Missa Familiar de la Catequesi de les
parròquies de Figueres serà diumenge vinent,
dia 17, a les 11 del matí, a l’església de la
Immaculada.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA LLEIALTAT DE JOAQUIM VALLMAJÓ

Joaquim Vallmajó, pare blanc missioner d’Àfrica,
nascut a Navata el 1941 i assassinat a Ruanda el
1994 enmig del conflicte de la guerra civil
d’aquell país africà, encarnà una triple lleialtat
que es demana als preveres: lleialtat a la pròpia
consciència, a Jesús i a l’Església encarnada i al
poble. Vallmajó va córrer la sort dels profetes. Poc
abans de ser mort, expressava amb lucidesa i
convicció la necessitat i el risc de tornar als camps
de refugiats: “Els que hem comprès que ens hem
casat amb un poble de pobres continuem amb
ells. La meva seguretat és la seva. Us asseguro que
trobar-te rodejat de mainada amb gana, malalts
i gent pobra a pilons et fa perdre la por”. Va
plantar cara als espoliadors d’un i altre bàndol
(hutus i tutsis) i va denunciar sense embuts la
connivència d’una part de l’Església amb el
genocidi indiscriminat. Feia nosa als que no volien
testimonis incorruptibles de la seva ambició
depredadora i van decidir crucificar-lo.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 28 d’octubre:
José Rentero Romero, de 53 anys.

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

GERMANOR
“SENSE TU NO HI HA PRESENT.

AMB TU HI HA FUTUR”

La Diada de Germanor ens crida a
col·laborar amb la nostra diòcesi i amb les
nostres parròquies perquè som part de la
gran família dels fills de Déu.

Gràcies a la teva aportació responsable, la
parròquia i la diòcesi poden portar a terme
les seves activitats a favor del Poble de
Déu i de tothom.


