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En aquesta Diada Nacional de
Catalunya, us supliquem, Senyor,
pel nostre país, aquesta terra on
hem de viure, aprendre a
conviure i ajudar a viure.

Us donem gràcies, Senyor,
perquè, com diu la sardana “La

santa espina”, “Déu vau passar-hi en primavera”:
gràcies per la generositat de la vostra Creació que fa
tan bella la nostra terra, el nostre mar, la nostra plana
i les nostres muntanyes regalades.

Gràcies per la gent que, a través dels segles, ha
mantingut l’esperit d’aquest poble, amb una llengua
pròpia, una fe i un tarannà emprenedor i acollidor.
Gràcies per tota la gent que ha vingut de fora i que ha
contribuït a fer una Catalunya més gran i pròspera.

Us preguem i treballem perquè la immigració d’última
hora pugui obtenir l’acollida i la capacitat d'integració
que correspon a la dignitat humana.

Ajudeu-nos, Senyor, enmig d’aquesta societat di-
versa i multicultural, a no perdre de vista el teló de
fons que emmarca la nostra identitat, les arrels cris-
tianes de la nostra terra. Us donem gràcies per tanta

gent de tantes generacions que han configurat l’ànima
del nostre poble, l’han nodrit amb valors cristians des
d’àmbits ben diferents, i han tingut cura del patrimoni
espiritual i material d’una cultura més que mil·lenària.
Demanem, Senyor, que des del respecte es valori tot
el que s’ha aconseguit i que siguem capaços de
transmetre a les noves generacions l’esperit d’un
poble que creu, que lluita, que treballa, que vol ser
dignificat i que acull a qui ve en so de pau.

En aquests moments participem, Senyor, del tras-
balsament global del món que pateix el canvi climàtic,
les guerres i desavinences, la crisi energètica, amb
uns índexs de pobresa que afecten cada vegada més
persones, aquí i arreu.

Que el vostre Esperit esperoni la nostra responsabi-
litat i la nostra solidaritat; que tinguem uns governants
dignes i amb esperit de servei al poble, i que com a
ciutadans contribuïm al bé comú aportant el millor de
nosaltres mateixos. Que, per damunt de totes les
diferències, ens ajudem a viure com a germans, com
ens demana l’Evangeli, com una sardana sempre
oberta.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“Les onades són nombroses i fortes, però
no podran enfonsar la barca de Jesús”.

Sant Joan Crisòstom

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXIV DURANT L’ANY

“Jesucrist vingué al món a
salvar els pecadors”.

(De la 1ª carta de Pau a Timoteu)

“Al cel hi haurà més alegria per
un sol pecador convertit, que no
pas per noranta-nou justos que
no necessiten convertir-se”.

(De l’evangeli segons sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANT JOAN CRISÒSTOM
Joan Crisòstom fou una gran figura
de l’Església oriental. Era natural
d’Antioquia, on a finals del segle IV
va rebre una formació hel·lenista, i
als 20 anys va ser batejat en la fe
cristiana. Als 30 va ser ordenat i es
va dedicar a la predicació, amb unes qualitats
d’oratòria que li van merèixer el sobrenom de
“Crisòstom”, que vol dir “boca d’or”.
En els darrers anys de la seva vida va ser bisbe de
Constantinoble. Va organitzar l’atenció als pobres,
la litúrgia en les llengu ̈es vernacles, predicant in-
tensament la moral de l’Evangeli. La seva valentia
en defensa dels pobres i contra la insolència i la
injustícia dels rics li va suposar l’enemistat de
molts, sobretot de l’emperadriu Eudòxia, que el va
desterrar; i va morir a l’exili, l’any 407.



INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI
Aquesta setmana comencen les inscripcions per al
nou curs de catequesi, que tindran lloc del 12 al 30
de setembre, als segu ̈ents horaris:
– A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12 h.

– A la Immaculada (amb Poble Nou), dimarts i di-
jous, de 4’30 a 7 de la tarda.

– Al Bon Pastor, els diumenges abans o després de
la missa de les 9, o bé al tel. 972670711 o al c/e
bon-pastor.figueres@gmail.com.

– A la Sagrada Família, el dia 29 de setembre, de 6
a 7 de la tarda.

– A La Salle i al Cor de Maria, pels alumnes
d’aquests col·legis, si volen, al mateix centre.

També es pot fer la inscripció telemàtica a través de
l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

S’apunten els nens i nenes que compleixen 8 anys
durant l’any en curs. Els que ja han fet la Primera
Comunió s’inscriuen a Seguiment i si són més grans
per la Professió de Fe i la Confirmació.

UNCIÓ COMUNITÀRIA DELS MALALTS
Aquesta setmana tindran lloc les celebracions co-
munitàries de la Unció dels Malalts:

El dijous, 15 de setembre, a la missa de les 19’30 a
l’església de la Immaculada.

El divendres, 16 de setembre, a la missa de les 10
del matí, a l’església de Sant Pere.

Poden rebre aquest sagrament les persones d’edat
avançada i/o de salut precària.

PASTORAL DE LA SALUT

Reunió de l’equip de Pastoral de la Salut aquest
dimarts, a les 18’15 h, als locals de la Immaculada.

VIDA CREIXENT

Primera reunió del curs de Vida Creixent, movi-
ment cristià de la gent gran, aquest divendres,
dia 16, a les 5 de la tarda, als locals de la
Immaculada.

ROMERIA DE FIGUERES AL MONT

La romeria de la ciutat de Figueres al santuari de la
Mare de Déu del Mont se celebrarà, si Déu vol, el
primer dissabte d’octubre, dia 1.

“NOSTÀLGICS” DE SANTA EUGÈNIA

Per participar a la trobada a la casa de Colònies
de Santa Eugènia d’Agullana del diumenge
dia 2 d’octubre, cal apuntar-se via e-mail:
santaeugenianostalgics@gmail.com o al facebook:
Trobada Nostàlgics Santa Eugènia d’Agullana.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 3 de setembre:
Eynarr Lultran Chambi Rocha, fill d’Esedin Mario
i de Virginia.

Dia 4 de setembre:
Lara Maria Checa Santos, filla de David i de Miriam;

Kyrian Antonio Rodríguez Aquino i Gael Félix
Rodríguez Aquino, fills de Rubén i de Josefina.

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

NO SOMOS PERFECTOS
“No tienes por qué ser perfecto en todo, ni
hacerlo todo bien, ni hacerlo todo ahora. Suelta
ese falso ideal. Acéptate serenamente a ti mismo.

Vivir culpándose a uno mismo no sirve para nada,
ni nos ayuda a cambiar. El Espíritu Santo no quiere
sentimientos de culpa sino buenos deseos. Por
eso es tan importante liberarse de esos ideales de
perfección que provocan permanentes senti-
mientos de inferioridad. Pidamos al Espíritu Santo
que destruya esos sentimientos inútiles”.

Mons. Victor Manuel Fernández

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL CONCILI DE JERUSALEM
A l’Eslésia primitiva, l’apòstol Pau
tenia un programa: deslligar
l’Església del judaisme i de Palestina,
i fer-la més oberta i universal.
Aquesta actitud de Pau es va anar
imposant, no sense dificultats. La
major dificultat que va haver de
superar fou la resistència dels
membres de la comunitat de Je-
rusalem que no veien clar que Pau evangelitzés
directament els pagans, sense que abans aquests
s’haguessin convertit al judaisme.

La solució d’aquest conflicte es va tractar en el Concili
de Jerusalem, l’any 49, on, després d’analitzar el
mètode utilitzat per Pau en l’evangelització dels
pagans, s’acordà la seva validesa.

L’obertura de l’Església a tots els pobles que Pau havia
defensat tant àrduament va triomfar, i això fou motiu
d’alegria per a moltes comunitats cristianes, sobretot la
d’Antioquia, lloc des d’on Pau havia iniciat la seva
predicació als gentils.


