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“Alo, em reben? Sóc la Carola Rackete, capitana del
vaixell Sea-Watch 3 i estic a punt d’entrar en aigües
italianes; vaig a atracar a Lampedusa. No estic de-
manant permís, és una decisió ferma i innegociable.
Porto 42 persones en una situació desesperada res-
catades d’una mort segura al Mediterrani”.

Aquesta dona, després de negociar en va durant
molt de temps, va seguir el dictat de la seva
consciència. Algú pot objectar: desobeint la llei?
Algunes lleis petites, sí, però l'obligació d’assis-
tència a persones que es trobin en perill en el mar
és un dels principis bàsics i essencials del Dret
Marítim.

Salvar vides pot ser un delicte? El compromís hu-
manitari està per damunt de les normatives de
governs i institucions insensibles que no miren els
drets de les persones sinó les seves conveniències.

L’exemple de Carola fa pensar en grans figures, com
Gandhi, de qui se celebren els 150 anys del seu
naixement. Ell també va fer una resistència pacífica
i va practicar la desobediència davant de lleis que
considerava injustes. Sempre des de la no-violència

activa. Ell considerava que la violència és la feblesa
més gran, perquè és el recurs primari dels qui no
tenen arguments. Deia: “La violència és la por als
ideals dels altres”. Encara que la majoria de governs
tinguin forces repressives i armes per imposar-se, ell
creia que el món es pot organitzar d’una altra
manera, pacífica, treballant la persona, i que “un
error no es converteix en veritat pel fet que tothom
hi cregui”. Gandhi vivia i demanava molta cohe-
rència de vida: “Nosaltres hem de ser el canvi que
volem veure en el món”. Si vols canviar el món, co-
mença a canviar tu, i el món ja serà una mica millor.

Un dia li van preguntar a Mahatma Gandhi quins
són els factors que destrueixen el ser humà. Ell va
respondre: “La política sense principis; el plaer sen-
se compromís; la riquesa sense treball; la saviesa
sense caràcter; els negocis sense moral; la ciència
sense humanitat; i la religió sense caritat”. I afegia:
“La força no ve de la capacitat física. Ve d’una vo-
luntat indomable”.

Indomable com la capitana de vaixell Carola, que
primer de tot és “capitana” d’ella mateixa.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Testimoni de la setmana

SANT IGNASI D’ANTIOQUIA

Ignasi fou el tercer bisbe de la seu
d’Antioquia, una de les Esglésies
més importants dels primers temps,
que havia tingut com a primer
responsable l’apòstol Pere. L’any
107, en temps de l’emperador
Trajà, Ignasi fou dut presoner a
Roma, en plena persecució contra els cristians,
acusats pels romans d’ateus (no volen fer sacrificis
públics als déus de l’Imperi) i terroristes (capgiren
l’ordre, les lleis de l’Imperi). Pel camí cap al martiri,
on fou trossejat per les feres, Ignasi escriví set
cartes a diverses Esglésies que ens mostren la seva
riquesa espiritual i la seva voluntat de morir per
Crist. Deia: “Sóc blat de Déu, emmoldran les dents
de les feres i seré un pa blanquíssim per a Crist. No
em priveu de Viure”.

Pensament de la setmana

“De vegades, la indiferència i la fredor
fan més mal que l’aversió declarada”.

AJ.K.Rowling

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXVIII DURANT L’ANY
“Les presons no poden

encadenar la Paraula de Déu”

(De la 2ª carta de Pau a Timoteu)

“No eren deu els qui
han estat purificats?

On són els altres nou?”

(De l’evangeli segons sant Lluc)



AVUI, TRET DE SORTIDA DEL MIL·LENARI

Avui diumenge, just un any abans de la primera
data documentada de l’església de Sant Pere el
13 d’octubre de l’any 1020, es fa l’anunci del
Mil·lenari de la parròquia, a la missa de les 12.

DIUMENGE VINENT, DIA DEL DOMUND

Diumenge vinent celebrem el dia del DOMUND,
amb la col·lecta extraordinària a favor de les
Missions. Aquest any el Domund es fa en el marc
del Mes Missioner Extraordinari que el Papa
Francesc ha convocat per prendre consciència de
l’esperit missioner amb què hem de viure la
nostra fe, com a “batejats i enviats”.

PASTORAL DE LA SALUT

Dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, trobada de
Pastoral de la Salut a la comunitat de Sant Josep.

VIDA CREIXENT
Reunió del grup de Vida Creixent divendres, a les
5 de la tarda, als locals de la Immaculada.

JORNADA ESPIRITUAL AL MONT
Dissabte, dia 19, a les 10’30, es fa una xerrada al

Santuari del Mont titulada “El goig de
contemplar la natura” a càrrec de Josep Maria
Mallarach, director del curs sobre valors
espirituals de la natura, de la UdG. Per a
inscripcions, 972 193974 o 646453648.

MISSA FAMILIAR

Diumenge que ve, a les 11, Missa Familiar de la
Catequesi a l’església de la Immaculada.

SORTIDA DE FAMÍLIES PER LA PAU
Des de la Pastoral Familiar del Bisbat s’organitza
una sortida per diumenge vinent, dia 20, al
Santuari de La Salut de Terrades, sota el lema de
la Pau, adreçat a totes les famílies que vulguin. El
punt de trobada serà a 2/4 de 10 del matí al
Santuari. Hi haurà una excursió a Santa
Magdalena, missa, visita cultural, dinar i activitat
sobre la Pau. Es prega confirmar la participació
al 676303416.

CATECUMENAT
Les persones adultes que no estan batejades i vo-
len rebre el Baptisme i la Confirmació que avisin
a les parròquies per iniciar la preparació

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LLIGA D’ACCIÓ SOCIAL (IV)

Seguim amb el Discurs de Xavier Fages de Climent, en
inaugurar-se la Lliga d’Acció Social de Figueres el dia
26 d’abril de 1908:

“Tenim també a Figueres un Patronat de presos. Quina
obra més maca d’acció social, consolar el desgraciat
criminal i treballar per regenerar-lo.

Encara hi ha d’altres obres catòliques i de formosa
acció social a Figueres: les escoles nocturnes i
dominicals. Sota la zelosa direcció dels Pares Paüls i de
les Filles de la Caritat hi ha una Escola nocturna de
nois, una Escola dominical de nois i una altra Escola
dominical de noies. I una Escola de pàrvuls on guarden
nens i nenes des de les 8 del matí a les 6 de la tarda,
sota la protecció de la Conferència de senyores de Sant
Vicenç de Paül. Quan aquests nens i altres de totes les
classes socials que surten de les escoles catòliques
siguin ja joves, llavors serà ocasió de constituir altres
obres de més exclusiu caràcter social.

Afavorim, doncs, com a cosa nostra aquestes escoles;
visiteu-les i poseu-vos en contacte amb aquest planter
que ha de ser auxiliar nostre en un demà no remot”.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES Dia 6 d’octubre

David Gutiérrez Castillo, fill de Gabriel i d’Elena;

Genís Clopés Sánchez, fill d’Albert i d’Andrea.

CASAMENT Dia 6 d’octubre

Albert Clopés Robles amb Andrea Sánchez Malo.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES D’OCTUBRE
– Perquè l’alè de l’Esperit Sant susciti una nova
primavera missionera a l’Església.

– Pels evangèlics, jueus, musulmans, creients
d’altres religions, no creients, els indiferents i
els qui s’han allunyat de l’Església, perquè pel
testimoni de fe i bones obres dels creients
arribin a experimentar l’alegria de la trobada
amb Déu.


