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La Teresa és una dona gran, passa dels 90, però
conserva l’esperit jove. No és que no hagi patit a la
vida; ha viscut moltes situacions dures; l’última va ser
quan va agafar la Covid a la primera pandèmia,
juntament amb la seva germana, amb qui vivia. Les
van hospitalitzar totes dues, per separat, i un dia li
diuen que la seva germana ha mort. I ella sense po-
der-se acomiadar, i sense poder-la veure per les
restriccions sanitàries.
Això ho porta a dintre, pobra dona. Més endins hi
porta la seva fe. És una persona d’una fe molt pro-
funda, confia molt en Nostre Senyor. I la fe, quan és
de debò, ho il·lumina tot. La Teresa, com molta gent
gran o malalta, no pot venir a la parròquia, però cada
dia resa les seves oracions, i prega per tothom; tots hi
som a les seves pregàries.
La Teresa, un cop ha quedat sola, s’ha acollit en un
dels pisos que la Fundació del Patronat de la Santa
Creu, vinculada al Bisbat, té a Figueres, com en altres
poblacions de la diòcesi. Són pisos socials, per
persones amb pocs recursos; uns habitatges petits
pensats perquè encara que la persona visqui sola se
senti acompanyada pels veïns. I amb un servei d’a-
tenció personal i de manteniment ràpid i eficient.

La Teresa ha tingut sort i s’entén molt
bé amb tots els 8 veïns de la seva
planta. S’ajuden mútuament quan algú
necessita alguna cosa: “Teresa, vaig al
mercat, vols que et porti fruita?”; “Joan,
se m’ha fos la bombeta del sostre i no hi arribo; pots
venir a canviar-la?”; “Carme, em pots mirar una carta
que he rebut del banc i no l’entenc?”; “Roser, no em
cosiries pas un botó del jersei?”; “Enric, em pots obrir el
pot de la confitura, que no puc?”.
I la Teresa, contenta, em diu: “La gent és bona, cre-
gui’m! Si aquests meus veïns són tan bons, sense que
jo els hagi triat, quantes persones bones hi deu haver
en tot el món?”.
Efectivament. El món es perd pels interessos egoistes
però se salva pels gestos altruistes. El món es perd per
la competència i se salva per la convivència. La sort
del món es decideix en els grans i luxosos despatxos
dels grans governs i de les grans empreses multina-
cionals; però se salva, gràcies a Déu, pels llocs discrets
i bons com el piset de la Teresa, en un replà de vuit
veïns que saben conviure sense fer cap cimera del G8.
En el pot petit hi ha la bona confitura.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EL PISET DE LA TERESA
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Pensament de la setmana

“Queda’t amb qui, només amb una
abraçada, et protegeixi del fred,

de la por i del mal”.
“El Petit Príncep” d’A. de Saint-Exupéry

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VI DURANT L’ANY

“Beneït l’home que es refia de
l’ajut del Senyor, i troba en el
Senyor la seva seguretat”.

(Del llibre de Jeremies)

“Feliços els pobres: el Regne
de Déu és per a vosaltres ...
Però ai de vosaltres, els rics”.

(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SET SANTS FUNDADORS DELS SERVITES
Set personatges de Florència del
segle XIII van decidir retirar-se a fer
vida eremítica al Monte Senario,
amb esperit de fraternitat i devoció
a la Mare de Déu. La seva
radicalitat i fama de santedat va
atreure més seguidors. Ells en principi ho defugien
per no perdre qualitat, fins que el bisbe els va
demanar de fundar un orde per permetre l’entrada
de nous devots, i que també es dediquessin a
l’apostolat i a l’atenció als necessitats. Així va néixer
l’orde dels Servents de Maria, o Servites, sota la
regla de sant Agustí. L’orde va créixer i es van fundar
noves comunitats. La data del 17 de febrer
correspondria a la mort d’un dels set, anomenat
Aleix Falconieri, l’any 1310. El papa Lleó XIII els va
canonitzar com a grup l’any 1888.



AVUI, COL·LECTA CONTRA LA FAM
Avui es fa la col·lecta extraordinària de la
Campanya contra la Fam de MANS UNIDES.
Aquest any el lema és: “La nostra indiferència els
condemna a l’oblit”. No es pot construir un món
diferent amb gent indiferent. Les xifres creixents
de la fam amaguen cares d’éssers humans; que la
pobresa i la gana no siguin invisibles depèn de
tots. Tot el que es reculli va destinat als projectes
de Mans Unides i a obtenir vacunes pels països
més pobres.

AVUI, MISSA AMB ELS AMICS
DELS MALALTS
A la missa de les 12 d’avui diumenge, a la
parròquia de Sant Pere, celebrem la festa de la
Mare de Déu de Lourdes organitzada per
l’Associació Amics dels Malalts, ja que no es pot
fer la festa completa per la pandèmia. Hi són
convidades especialment les persones sòcies de
l’Associació i de l’Hospitalitat de la Verge de
Lourdes. Hi haurà un petit obsequi per tota la gent
present.

GRUP D’EVANGELI
Demà dilluns, a les 5 de la tarda, trobada del grup
d’Evangeli als locals de la Immaculada.

JUNTA DE CÀRITAS
Reunió de la Junta de Càritas Alt Empordà
Interior demà dilluns, a les 7 del vespre, a Càritas.

VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent farà la seva trobada
mensual divendres vinent, a les 5 de la tarda, als
locals de la Immaculada.

INVITACIÓ A PARTICIPAR AL SÍNODE
Estem preparant una segona trobada de consulta
del Sínode, semblant a la que es va fer el dia 4 de
desembre passat. Aquesta vegada hi volem
convidar també persones que potser no són
habituals a l’església o bé que n’estan allunyades
però que poden aportar la seva opinió personal,
i també ajudar així a avançar, ja que la finalitat del
Sínode és escoltar-nos els uns als altres per
caminar junts cap on ens porti l’Esperit.
Per això fem una crida a les persones properes a
les parròquies i comunitats que pensin a qui
podrien convidar personalment a participar a la
reunió que tindrà lloc, si Déu vol, el dissabte dia
5 de març, de les 10 a les 12 del matí, als locals
de la Immaculada. Animem-nos a fer participar.
En la trobada es compartiran experiències i
criteris sobre la fe i l’Església, amb esperit de
germanor i d’enriquiment mutu.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

QUÈ VOL DIR EL REGNE DE DÉU?

Quan Jesús començà a Galilea a anunciar la bona
notícia de la proximitat del Regne de Déu, creà
expectació, perquè es tractava d’un esdeveniment
esperat des de feia temps per part dels jueus.
Aquest mot “regne” o “reialesa” avui no ens diu el
mateix, perquè el podem interpretar com una
institució més política que religiosa; o bé ens pot
fer pensar en una espècie de domini autoritari. En
canvi, per a Jesús i els jueus d’aquell temps, l’arri-
bada del Regne de Déu era, ben a l’inrevés,
l’alliberament de qualsevol domini injust i el gran
oferiment de pau, de llibertat i de justícia. Déu
establiria aviat la seva sobirania sobre el món,
salvant el seu poble d’Israel del domini dels
pagans i dels injustos. Jesús, amb l’anunci del
Regne de Déu, oferia l’esperança de salvació
refent l’amistat amb Déu perduda pel pecat i
transformant les persones i el món.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 6 de febrer:
Naydelin Guadalupe Ayaviri Zurita,
filla de Sandro i de Natividad.

DEFUNCIONS
Dia 3 de febrer: Àngel Oliva Roura, de 92 anys;
Dia 4 de febrer: Josep Pey Salvi, de 69 anys.

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

¿Qué sigue impidiendo que tantos millones de
personas puedan vivir una vida digna y puedan
gozar de sus derechosmás fundamentales? Debe-
mos entender que todo cuenta: y que renunciando
poco a poco a la vida consumista y egoista que
llevamos, salvaremos las personas y el planeta.

Debemos tomar conciencia de cada acción
cotidiana que hacemos en casa, reducir el
consumo, optar por el consumo local y el uso
correcto de los alimentos, reciclar y reutilizar, etc.
Y también hacia fuera, compartir, ayudar, abrir los
ojos y extender la mano al otro, al que necesita”.

MANOS UNIDAS, Campaña contra el hambre


