
Núm. 1.392
12 febrer 2023

La campana és un instrument de percussió que es va
començar a desenvolupar durant èpoques pre-
històriques a diferents parts del món. Amb el pas dels
segles se’n va anar modificant la forma per tal de
perfeccionar-ne la qualitat del so. La campana tal i
com la coneixem avui dia començà a aparèixer a
principis del mil·lenni II; moment en què l’Església i la
societat l’adoptà com a mitjà de comunicació per
excel·lència.

A partir de l’edat mitjana es va popularitzar una frase
llatina, fins i tot present en algunes campanes, en
referència als seus usos i deures: Vox mea, vox vitae;
voco vos ad sacra, venite. Laudo Deum verum,
plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro,
nimbum fugo, festa decoro: La meva veu, veu de vida,
us convoco a la celebració, veniu! Lloo el Déu
veritable, crido el poble, congrego el clergat, ploro els
morts, desfaig les tempestes, honoro les festes.

Des de la segona meitat del segle XX amb l’arribada
de noves tecnologies comunicatives i la mecanitza-
ció de les campanes, els tocs a les esglésies han
quedat molt limitats als tocs més bàsics. Durant molts
segles els campaners s’han encarregat d’interpretar
els tocs específics per a cada causa, propis de cada
població o parròquia. Tot i així s’han conservat els
tocs més importants: les misses, els difunts, els ba-
teigs, les festes i l’Ave Maria, més popularment
conegut com “l’Àngelus”.

Al llarg de la baixa edat mitjana i l’edat moderna el toc
de l’Àngelus va ser definit i modificat en diferents
concilis. Des de llavors l’Àngelus és una invitació a
resar tres Avemaries tres cops al dia per marcar l’inici
del treball, una pausa, i el final de la jornada laboral.
En un dels concilis es va establir l’hora exacta de
cadascun. El primer a les 6 del matí en record de la
resurrecció, el segon a les 12 del migdia en record de
la Passió, i el darrer a les 6 de la tarda en record de
l’Encarnació.

Actualment cada parròquia programa el toc de l’Àn-
gelus a la seva voluntat.

(continuarà)

Blai Ciurana i Abellí, campanòleg
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Pensament de la setmana

“Equivocar-se és un defecte de tots.
Demanar disculpes és una virtut de pocs”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VI DURANT L’ANY

“Si tu vols, guardaràs els
manaments: ets tu qui has de
decidir si et mantindràs fidel”.
(Del llibre de Jesús fill de Sira)

“Ves primer a fer les paus...
Ja tornaràs després, a
presentar la teva ofrena”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANTA FUSCA I SANTA MAURA
En temps de la persecució de
Deci (segle III), una jove de 21
anys, natural de Ravenna,
anomenada Fusca, volia abra-
çar el cristianisme. En va
parlar amb la seva nodrissa
Maura, i la va animar a convertir-se també a la fe
cristiana. Van buscar un prevere, que les va batejar.
El pare de Fusca, atemorit per la decisió de la seva
filla, va intentar persuadir-la d’abandonar el cristia-
nisme, però això encara va reforçar la fe de la filla.
Encegat pel temor i la covardia, el pare va optar per
denunciar la filla i la seva dida al governador Qui-
rilìà. Les dues dones van acudir voluntàriament al
tribunal per declarar que creien en Jesucrist. Van
ser sotmeses a presó, torturades i van morir el 13
de febrer de l’any 251.

Pintura de Jean François Millet,
titulada “L’Àngelus” (1859)



FESTA DELS AMICS DELS MALALTS

Ambmotiu de la festa de la Mare de Déu de Lour-
des, avui se celebra la trobada dels Amics dels
Malalts de Figueres, al col·legi de La Salle, amb la
missa a la 1 del migdia.

CAMPANYA CONTRA LA FAM - MANS UNIDES

El present cap de setmana se’ns convida a parti-
cipar en la Campanya contra la Fam de Mans
Unides, que porta per lema “Frenar la desigualtat
és a les teves mans”. Es fa a totes les misses la
col·lecta extraordinària, destinada aquest any a
ajudar al finançament d’un projecte de millora de
les escoles de St. Kizito, a Uganda (Àfrica Est).

GRUP D’EVANGELI

Reunió del grup d’Evangeli demà dilluns, a les 5
de la tarda, als locals de la Immaculada. Obert a
tothom qui hi tingui interès.

CÀRITAS, 50è ANIVERSARI

Dilluns, a les 7 de la tarda, reunió de la Junta de
Càritas Alt Empordà Interior. Aquest any Càritas
celebra els 50 anys de presència a Figueres i arxi-
prestat, amb un seguit d’actes que s’aniran
donant a conèixer i oferint a la participació de

tothom. Els 50 anys es van complir durant el
temps de pandèmia i per això no es va poder fer
la commemoració.

PASTORAL DE LA SALUT

Trobada de l’equip de Pastoral de la Salut
dimarts, a les 18’15 h, a la Immaculada.

VIDA CREIXENT

Divendres vinent, a les 5 de la tarda, reunió de
Vida Creixent a la Immaculada. Aquest mes se
celebra la festa dels patrons del moviment, sant
Simeó i santa Anna.

MISSA FAMILIAR

Diumenge que ve, dia 19, Missa Familiar a les 11
del matí a l’església de la Immaculada, amb els
infants, nois i noies de la Catequesi de les parrò-
quies de Figueres, amb els seus pares i familiars.

DIMECRES DE CENDRA

El 22 de febrer és el Dimecres de Cendra. La
missa amb imposició de cendra serà a les 10 del
matí a Sant Pere. A la tarda, hi haurà celebracions
a les 19 h a la parròquia de Borrassà i a les 19’30
a Roses.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 5 de febrer:
Liam Pagés España, fill de Marc i d’Aida.

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

RASGOS DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
Se derivan de los Ejercicios Espirituales de san
Ignacio de Loyola, resumidos así:

– La pasión por buscar y hallar a Dios en todas las
cosas.

– La personalización de la gracia de Dios. Pensar
que “por mí” el Señor se hizo hombre, sufrió y
murió en cruz, y todo “por mí”.

– El agradecimiento, que se convierta en segui-
miento.

– La pasión por el mayor servicio, por el bien más
universal, huyendo de la mediocridad.

– La centralidad de Cristo. El Cristo que sedujo a
san Ignacio es el Cristo pobre y humillado. Los
Ejercicios Espirituales de Ignacio proponen un
itinerario de identificación con Cristo.

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS MONESTIRS A EUROPA

La difusió de l’ideal de la vida dels
monjos a través d’una extensa
xarxa de monestirs, és un dels fets
més importants de l’edat mitjana,
per la gran influència que van exer-
cir en el camp espiritual i cultural de
l’Europa naixent.

L’ideal dels monjos és viure un cristianisme radical i
ascètic. Aquest tipus de vida té els seus orígens en el
segle III a Egipte, i amb el pas dels segles es va anar
introduint a l’Occident europeu.

Sant Benet (480-547) fou la figura més rellevant i
representativa del monacat occidental; fou abat de
Montecassino (Itàlia) i organitzador de la vida mona-
cal. És considerat “pare d’Europa”, ja que, des dels
monestirs que ell va crear, els monjos van contribuir
de manera decisiva a l’evangelització i a la culturitza-
ció dels pobles germànics, cosa que portà com a
resultat el naixement de l’Europa cristiana.


