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El missatge del papa Francesc per aquest mes de
novembre és impactant, com és habitual en ell. Es
refereix als infants que pateixen, i diu així:

“Encara hi ha milions de nens i nenes que sofreixen i
viuen en condicionsmolt semblants a l’esclavitud. No
són números, són éssers humans, amb un nom, amb
un rostre propi, amb una identitat que Déu els ha
donat. Massa vegades oblidem la nostra responsa-
bilitat i tanquem els ulls davant l’explotació d’aquests
nens que no tenen dret ni a jugar, ni a estudiar ni a
somiar. Ni tan sols tenen l’escalf d’una família.

Cada nen marginat, abandonat per la seva família,
sense escolarització, sense atenció mèdica, és un
crit. Un crit que s’eleva a Déu i acusa el sistema que
els adults hem construït. Un nen abandonat és cul-
pa nostra. No podem permetre més que se sentin
sols i abandonats; necessiten poder rebre una edu-
cació i sentir l’amor d’una família per saber que Déu
no els oblida.

Preguem perquè els nens i nenes que sofreixen, els
qui viuen als carrers, les víctimes de les guerres i els
orfes puguin accedir a l’educació i redescobrir
l’afecte d’una família”.

Aquesta sensibilitat cris-
tiana que demana el Papa
envers els infants desval-
guts l’ha demostrat a
Figueres des de fa 125
anys la Fundació Sant
Vicenç de Paül, des que l’any 1897 creà el centre
“Escuela de párvulos gratuita”, impulsat per les
Filles de la Caritat. L’objectiu era emparar els infants
de famílies amb pocs recursos, mirant que tin-
guessin una educació gratuïta i un plat calent.

La Fundació s’ha anat adaptant al pas del temps,
tant des del camp material com pedagògic, sense
perdre mai l’esperit evangèlic.

Aquest divendres s’ha celebrat l’acte commemora-
tiu d’aquests 125 anys, repassant la història de la
institució i remarcant els programes socioeducatius
de la Fundació, conduïts per Ksameu, on hi partici-
pen 14 educadors i 30 persones voluntàries que
arriben a 450 infants i joves i a les seves famílies.

Enhorabona i per molts anys!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ELS NENS QUE PATEIXEN
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CAMINS
D’EVANGELI

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

“Les dues frases més famoses són
“I Love you” i “made in China”.

Cap de les dues ofereix garanties”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXXIII DURANT L’ANY

“Tots els orgullosos i els
injustos seran igual
que el rostoll”.

(De la profecia de Malaquies)

“Això que veieu, vindran dies
que tot serà destruït: no quedarà

pedra sobre pedra”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

BEAT MANUEL BORRÀS FERRÉ
Un dels 13 bisbes màrtirs de la guerra
civil espanyola és el beat català
Manuel Borràs, bisbe auxiliar de
l’arxidiòcesi de Tarragona (1880-1936).
Fill de La Canonja, ordenat prevere als
23 anys, va ocupar diversos càrrecs,
fins a ser canonge i arxiprest de la catedral de
Tarragona. El 1934 és nomenat bisbe auxiliar i es
va convertir en la mà dreta de l’arquebisbe
Francesc Vidal i Barraquer. Dos anys després, en
esclatar la guerra, tots dos es van refugiar al
monestir de Poblet, aleshores sense comunitat. La
Generalitat va poder salvar l’arquebisbe, però
Manuel Borràs va caure en mans dels milicians; va
ser executat, i el seu cadàver cremat. El papa
Francesc el va beatificar l’any 2013 junt amb 500
màrtirs més de la guerra.



GRUP D’EVANGELI

Demà dilluns, a les 5 de la tarda, trobada del grup
d’Evangeli als locals de la Immaculada. El grup
és obert a qui tingui interès a compartir l’Evangeli.

CINEMA ESPIRITUAL

Dimecres vinent, a les 7 del vespre, a La Cate,
s’ofereix la primera pel·lícula de la Mostra de
Cinema Espiritual, que es titula “Papicha, somnis
de llibertat”, sobre la lluita d’una noia algeriana
per la llibertat. I el dimecres segu ̈ent, dia 23, es
projectarà el film “Van arribar de nit”, sobre la
matança de jesuïtes a El Salvador. Preu: 4 €

(socis de La Cate, 3 €).

VIDA CREIXENT

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

MISSA FAMILIAR

Diumenge vinent, dia 20, hi haurà Missa Familiar
de la Catequesi de les parròquies, a les 11, a l’es-
glésia de la Immaculada, on són convidats
especialment els infants i nois i noies de la
catequesi, i els seus pares i familiars. Des del
grup de Seguiment es demana que es portin

joguines en bon estat, que aniran destinades a
persones internes de la presó del Puig de les
Basses amb fills petits.

PEREGRINACIÓ A TERRA SANTA

Les parròquies de Figueres, d’Olot i de Ripoll ofe-
reixen un Pelegrinatge a Terra Santa del 22 de
febrer a l’1 de març de 2023, per tota persona
que hi estigui interessada. Es visiten els llocs
bíblics més emblemàtics que formen part de la
vida de Jesús. Per facilitar les reserves d’avió i
d’hotel, cal fer la inscripció com més aviat millor.
Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre
d’inscripció. El contacte per apuntar-se a
Figueres i comarca és Mn. Jordi Pla, telèfon 696
842 385 i correu: jorplapla@gmail.com

SORTIDA A LA SALUT DE SANT FELIU

Anunciem que el 6 de desembre, dia festiu, les
parròquies de Figueres oferim una sortida amb
caire de peregrinació al Santuari de la Mare de
Déu de La Salut de Sant Feliu de Pallerols, amb
una visita prèvia al Santuari del Far. Hi haurà la
missa a La Salut i dinar de germanor al restaurant
del Santuari. Les persones interessades ja es
poden apuntar a la parròquia, tant per l’autobús
com pel dinar. El pagament serà més endavant.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 6 de novembre:
Aryanna Egea Pedro, filla de David i d’Ainoa.

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

EL BUEN PASTOR
“Jesús como Buen Pastor es la más
antigua representación plástica que
nos ha llegado de él. Los primeros
cristianos no acostumbraban a re-
presentar al Señor crucificado, pues

la cruz era un suplicio horrendo y cruel. Sin
embargo, en las catacumbas y en los antiguos
sarcófagos cristianos aparecen imágenes de
Jesucristo como el Buen Pastor que carga sobre
sus hombros la oveja perdida, en un jardín que
representa el paraíso. Jesús es el pastor que
conduce a las ovejas hacia fuentes de aguas
limpias, como se lee en el Apocalipsis. La imagen
del Buen Pastor tiene también una dimensión co-
munitaria, pues el Señor resucitado congrega a sus
discípulos, dispersos por el fracaso de la cruz, y los
vuelve a reunir como su rebaño, que es la Iglesia”.

José Ramón Busto, sj

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’ESGLÉSIA i CONSTANTÍ

En una època en què el sistema de
govern de l’Imperi romà es trobava
en decadència, al segle IV, l’empe-
rador Constantí va voler unir tots
els territoris imperials recolzant-se
en la influència creixent del cristia-
nisme.

Es van prendre un conjunt de decisions rellevants per
al futur de la religió cristiana:

El diumenge, el dia dels cristians, esdevé el dia festiu
a l’Imperi romà. L’Església recupera els seus béns. Es
construeixen grans basíliques cristianes a Roma,
Jerusalem, Constantinoble… Es reconeixen els antics
màrtirs morts en les persecucions. Es trasllada la
capital de l’Imperi de Roma a Bizanci, que anomenen
“Constantinòpolis” o “Ciutat de Constantí”, on els
cristians són majoria. L’emperador regala el Palau
imperial romà del Laterà al Papa, i aquest comença a
tenir un gran paper públic en la societat romana
d’Occident.


