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Ningú és perfecte. Però hi ha gent que procura per tots
els mitjans fer bé la seva feina. Amb vocació, amb
il·lusió, amb esperit de servei. Una d’aquestes
persones és l’Àngela Merkel, cancellera d’Alemanya
que finalitza el seu mandat. En el món de la política no
és habitual trobar persones com ella, amb la seva
personalitat, la seva humilitat i la seva capacitat.

En la Merkel passen al davant els interessos de la
col·lectivitat abans que els interessos personals.
Aquesta gran estadista europea ha dirigit 80 milions
d’alemanys durant 18 anys, amb competència,
habilitat, dedicació i sinceritat, amb els errors humans
que ella mateixa reconeix.

En tot aquest temps ha reduït l’atur a la meitat, no ha
col·locat cap familiar en cap càrrec de govern, no ha
rebut comissions fraudulentes, no s’ha dedicat a
insultar els adversaris, ni ara entrarà per cap porta
giratòria. Provinent de l’Alemanya Oriental, Àngela
Merkel va estudiar física i química i ha portat una vida
austera i sòbria. Quan li han preguntat per què porta
sempre els mateixos vestits, contesta: “A mi m’han
escollit per governar, no per fer desfilada de models”. I
quan li preguntaven si tenia serventes per netejar la
casa i servir el menjar, responia: “No, no tinc serventes

i no les necessito. El meu marit i jo
fem les feines de la casa cada dia”.

Àngela Merkel viu en un apartament
normal com qualsevol altre ciutadà;
ja hi vivia abans de ser elegida
cancellera. No té cap mansió, ni
piscina, ni jardí, ni cotxe d’alta
gamma. I, sobre la seva fe, declara:
“Sempre vull fer les coses que
agraden a Déu, perquè tinc temor de Déu i el serveixo
amb tots els meus béns i amb tot el meu cor, perquè
des de fa molts anys vaig obrir la meva vida i el meu
cor a Jesucrist, i des de llavors soc cristiana, i procuro
ser-ho no sols de paraula sinó sobretot de fets”.

Ella ha demostrat que si el progrés no és moral, no és
progrés. La ideologia o el poder o el propi partit no
poden passar al davant de l’ètica. Ho ha dit el Papa a
l’entrevista a la COPE: “Les ideologies destrueixen,
perquè impedeixen qualsevol procés de diàleg i
reconciliació entre els pobles. No sé si Espanya està
totalment reconciliada amb la seva pròpia història”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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FIGUERES - UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:
Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Pensament de la setmana

“Els plans de Déu sempre són més elevats
que els nostres èxits i que els nostres errors”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXIV DURANT L’ANY

“Si algú deia que té fe i no ho
demostrava amb les obres, de què

serviria? ... Si no hi ha obres,
la fe tota sola és morta”.

(De la carta de sant Jaume)

“Si algú vol venir amb mi, que es
negui ell mateix, que prengui la seva

creu i m’acompanyi”.
(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

L’EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU
El 14 de setembre se
celebra l’Exaltació de la
Santa Creu, des que el 13
de setembre de l’any 335
foren inaugurades i
dedicades les dues
basíliques de Jerusalem que va manar edificar
l’emperador Constantí: l’una, tocant al Calvari;
l’altra, sobre el sepulcre del Senyor. L’endemà, a la
basílica del Calvari era exposada a la veneració
dels fidels la relíquia de la santa Creu. La creu és
una de les formes d’execució més cruels.
Recordar-la és denunciar les creus que han de
suportar injustament tantes persones i tants
pobles. En la creu de Jesús, però, la mort ha estat
vençuda, i esdevé la màxima expressió de
solidaritat, d’amor i de perdó. I s’ha obert per
sempre el camí de la Resurrecció.



INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI

Aquesta setmana comencen les inscripcions per al
nou curs de Catequesi, que tindran lloc del 13 al 30
de setembre, a les hores de despatx de les parrò-
quies:

– A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12 h.

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

– Al Bon Pastor, presencialment els diumenges a la
missa de les 9 h, o bé al tel. 972 670 711 o al c/e
bonpastor.figueres@gmail.com.

– A la Sagrada Família, dies 23 i 30 de setembre, de
6 a 7 de la tarda.

– A La Salle, pels alumnes del col·legi, al mateix cen-
tre.

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

S’inscriuen al primer curs els infants que ara co-
mençaran el 3r curs de Primària o que compleixen 8
anys durant l’any en curs. Els qui ja han fet el primer
curs d’Iniciació s’han d’apuntar per al segon, i els qui
ja han fet la Comunió s’inscriuen a la catequesi de
Seguiment, Professió de Fe o Confirmació, segons
l’edat.

GRUP D’EVANGELI

Demà dilluns, a les 5 de la tarda, als locals de la
parròquia de la Immaculada, farem la primera tro-
bada del curs del grup d’Evangeli. Obert a tothom
qui tingui interès a conèixer i compartir la Paraula
de Jesús.

CONSELL INTERPARROQUIAL

Dimarts, dia 14, reunió del Consell Interparroquial
de Figueres, a les 20 h, als locals de la parròquia de
la Immaculada.

VIDA CREIXENT

A la missa de les 19’30 de dijous que ve, dia 16, a la
Immaculada, es farà l’inici de curs del grup de Vida
Creixent, i es repartiran els llibrets del curs als seus
membres.

ROMERIA DE FIGUERES AL MONT

La romeria anual de la ciutat de Figueres al santuari
de la Mare de Déu del Mont serà, si Déu vol, el
dissabte dia 2 d’octubre, amb possibilitat de pujar en
minibus, o en cotxes particulars, o a peu. Per a més
informació i per apuntar-se al bus: tel. 646 453 648.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’APÒSTOL PAU

Després de Jesús, el qui omple més
espai en el Nou Testament és sant
Pau. El llibre dels Fets dels Apòstols
dedica la meitat de les pàgines a la
seva vida. Les seves cartes són els
escrits més antics del Nou Testament
i n’ocupen una gran part. Pau era un
jueu de fora de Palestina (Diàspora), de la ciutat de
Tars (Àsia Menor, avui Turquia). Tars era una ciutat
universitària i Pau va tenir una formació en llengua
grega; però també va anar a Jerusalem, on estudià
amb un rabí molt famós, i es va fer del grup religiós
dels fariseus.

Així tenim que Pau era un home amb dues cultures:
la grega i la jueva. Per això també feia servir dos
noms: “Saule”, nom jueu; i “Pau”, nom grecoromà.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 4 de setembre:
Brais-Alexander Aranibar Cardozo,
fill de Brian Omar i de Carolina Alicia.

Dia 5 de setembre:
Marlin-Ainhoa Arias Lainez,
filla d’Edison Francisco i de Marlin Estefani.

CASAMENT
Dia 4 de setembre:
Joan Carles Caparrós Pérez amb Florentina-
Lucica Cornea.

DEFUNCIONS
Dia 1 de setembre:
Valentín Quiles García, de 69 anys.


