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LA B.O.
Quan érem Llobatons a l’Agrupament Escolta vàrem
aprendre a fer la B.O., que són les inicials de Bona
Obra. Era l’acció bona que calia fer cada dia segons
la llei escolta, i normalment es coneixia per les inicials
B.O.
Era un recurs pedagògic per fer recordar als nois i
noies que un bon escolta ha de fer bé les coses i ha
d’ajudar a fer-les bé als altres. Havíem de fer un món
millor entre tots.
“Ja has fet la B.O.?” -ens preguntàvem al final del dia.
Molts dies no hi pensàvem, però repassant la jornada
podíem haver fet una sèrie de bones obres, com
podia ser ajudar a casa, o assistir un company que
s’havia fet mal, o deixar la goma o el llapis al veí, o
oferir-se voluntari per preparar una activitat, etc...
Els últims temps no s’ha parlat gaire de la B.O. sinó
més aviat del “Lloc bo”, a l’Escoltisme i en altres
àmbits. Es defineix el “lloc bo” com aquell espai que
ajuda a desenvolupar la persona, que ajuda les persones a créixer, a madurar, a desplegar el seu
potencial i a humanitzar-se. No hi ha un únic “lloc bo”,
el podem trobar en moltes facetes de les nostres
vides, però sens dubte un dels espais on el podem
arribar a trobar en tot el seu esplendor és a la natura.

Per això l'Escoltisme i l'educació en
l’Esplai donen tanta importància al
contacte amb la naturalesa, que és
font de salut integral.
Els nois i noies del projecte
socioeducatiu Ksameu, de la Fundació Sant Vicenç
de Pau
̈ l, de Figueres, viuen intensament les sortides a
la natura amb els seus educadors. Sembla que tornin
transformats, oxigenats, com qui torna de veure la
Mare...
L’experiència de l’activitat a l’aire lliure, viscuda en
grup, compartint esforç i descans, joies i penúries,
reforça moltíssim la cohesió social i entrena per a les
proves de la vida. Ja deia Baden-Powell que la
catequesi s’hauria de fer també a la natura, que és el
nostre hàbitat “natural”...
Ara que ve Nadal, tant de bo els pares poguessin
“regalar” algun “lloc bo” als seus fills. A més de passar-s’ho bé, els facilitaria el creixement com a
persones en un ambient sa i constructiu. Seria una
gran B.O. per part dels pares!
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana
Pensament de la setmana

PREGÀRIA A SANTA LLÚCIA

“Si lluitem podem perdre.
Si no lluitem estem perduts”.

Oh santa Llúcia, verge i màrtir,
salveu-nos els ulls. Els ulls del
cos, perquè puguem veure el
camí. Els ulls del cor, perquè
puguem veure el germà que
necessita llum. Protegiu els cecs i els qui tenen
problemes de visió, que puguin tenir les ajudes
que necessiten per viure amb dignitat malgrat la
seva mancança. Obriu la mirada dels infants i dels
joves, perquè puguin veure el futur amb il·lusió, i
encaminar-se amb ànims cap a l’assoliment dels
ideals nobles. Feu que no s’apagui mai la llum de
l’esperança per a tantes persones que viuen a les
fosques de la pobresa i la manca d’estimació. Vós
que ja anuncieu a mig desembre la vinguda del
Messies, feu que aquest Nadal porti als nostres
cors la llum de la salvació de Jesús.

La Paraula del diumenge

DIUMENGE III D’ADVENT
“Germans, viviu sempre
contents en el Senyor”.
(De sant Pau als de Filips)
“Qui tingui menjar que el
comparteixi amb els altres...
Jo us batejo només amb
aigua ... Ell us batejarà amb
l’Esperit Sant i amb foc”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIÓ
Dia 1 de desembre:
Enric Borràs Montserrat, de 60 anys.

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

UN MINUTO CON LA VIRGEN MARÍA
Bendíceme, Madre, y ruega por mi sin cesar.
Aleja de mí, hoy y siempre, el pecado.
Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí.
Si cien veces caigo, cien veces levántame.
Si yo te olvido, tú no te olvides de mí.
Si me dejas, Madre, ¿qué será de mí?
En los peligros del mundo, asísteme.
Quiero vivir y morir bajo tu manto.
Quiero que mi vida te haga sonreir.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
Y, al fin de mi vida sal a recibirme
y llévame junto a ti.
Tu bendición me acompañe hoy y siempre.
Amén: Aleluya (Dios de salve, María...)

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS SAVIS DE LA BÍBLIA
Hi ha un grup de llibres molt important de l’Antic
Testament que recullen les poesies, les pregàries i
les reflexions dels savis d’Israel. Són els libres
anomenats sapiencials i poètics: Salms, Càntic dels
Càntics, Lamentacions, Job, Proverbis, Cohèlet o
Eclesiastès, Saviesa i Siràcida o Eclesiàstic.
Sorgeixen després dels profetes i del retorn de
l’exili de Babilònia.
Qui els va escriure? Els seus autors eren persones
als quals podem donar el títol de “savis”. Eren
escribes que estudiaven i ensenyaven els escrits de
la Llei de Moisès. També ensenyaven una saviesa
a base de bons consells per a la vida: com actuar
de forma prudent, hàbil i intel·ligent, com trobar el
camí de la felicitat en les coses de cada dia, com
evitar els perills dels excessos de les passions
humanes, i sobretot la fe en Déu, base per a tota
forma de vida assenyada.

VIDA COMUNITÀRIA
DIVENDRES, VETLLA DE PREGÀRIA
La Vetlla de pregària estil Taizé d’aquest Advent
serà divendres vinent, dia 17, a les 7 del vespre,
a l’església d’El Far d’Empordà.

CELEBRACIONS COMUNITÀRIES
DEL PERDÓ
Dissabte que ve, dia 18, a la missa de les 7 del
vespre, a la parròquia del Poble Nou.

Com és habitual, hi haurà textos, pregàries, cants,
silenci i testimoniatge. Hi són convidades totes
les parròquies dels arxiprestats de l’Alt Empordà.

Dimecres, dia 22, a les 19’30 h, a la parròquia
de Sant Pere, celebració de la Penitència
conjunta de les parròquies.

GRUP D’EVANGELI

MISSES DE NADAL

Reunió del grup d’evangeli demà dilluns, a les 5
de la tarda, als locals de la Immaculada.

La vigília del dia de Nadal:

PASTORAL DE LA SALUT

A 2/4 de 8 del vespre (19’30 h), a l’església de la
Immaculada.

L’equip de Pastoral de la Salut es trobarà aquest
dimarts, a les 18’15 h, a la Immaculada.

A les 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere.

Divendres, a les 5 de la tarda, reunió de Vida Creixent als locals de la Immaculada.

El dia de Nadal, l’horari de misses com els
diumenges. A la tarda del dia de Nadal, que és
dissabte, no hi haurà misses anticipades. A les
misses de Nadal la col·lecta serà a favor de
Càritas Alt Empordà Interior.

MISSES FAMILIARS DE LA CATEQUESI

LA MARATÓ DES DEL CAMPANAR

Dissabte vinent hi haurà Misses Familiars a les 11
del matí a la parròquia de Sant Pere i a les 4 de la
tarda a la parròquia de la Immaculada. Hi són
convidats els nens i nenes i familiars de la
catequesi.

La Marató de TV3 de diumenge vinent tindrà
una connexió amb Figueres al costat de
l’església de Sant Pere i del Museu Dalí, i ens
han demanat posar una càmera al campanar de
Sant Pere.

VIDA CREIXENT

