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En Pepet és un figuerenc que va morir a principis dels
anys 60 del segle passat. Vet aquí que en Pepet, que ja
fa anys que és al cel, un dia d’aquests va demanar
permís a Sant Pere per baixar a fer un volt per la seva
Figueres natal. Volia reviure la sensació de trepitjar altra
vegada la seva ciutat i veure la seva gent. Sant Pere li
obre la porta, li dona permís i uns diners per gastar.

En Pepet arriba tot content a Figueres i es planta a la
Rambla. De seguida va reconèixer aquells plataners,
i el perfil d’alguns edificis emblemàtics de la ciutat.
De sobte, li passa com un coet pel costat un noi amb
patinet elèctric que gairebé el tomba. Es gira de
l’ensurt i es troba entortolligat de cames entre dues
corretges de gossos que es borden. Se’n desfà i surt
de pressa cap als carrers dels voltants.

Observa que la gent porta un tapa-boques a la cara i
se sorprèn dels diferents colors de pell i de vestits.
Veu una noia amb uns texans estripats i pensa com
és possible que la seva mare la deixi anar així pel
carrer. És hora de treball i no entén que hi hagi tan-
tes persones a les terrasses prenent coses i tants
grups de joves pel carrer, sense ofici ni benefici. “No
haurien d’estar treballant, o estudiant? És que no hi
ha feina? De què viuen?” –pensa en Pepet.

Li fa pena veure tantes botigues del seu temps tan-
cades, i locals buits. Es fixa que molta gent parla
sola pel carrer, amb un aparell petit agafat a l’ore-
lla. D’altres estan junts però no es miren ni es parlen:
cadascú mira la seva pantalleta. Flaira olors
diferents (algunes molt estranyes), sent parlar
moltes llengües diferents, i queda parat a la sortida
d’un col·legi on veu mainada i pares de totes les
races.

Sent pietat de veure persones abandonades pel
carrer, sense família ni sostre, i tothom passant de
llarg. Nota que hi ha més individualisme, més sorolls,
més cotxes, més fum, més perills, més deixalles i més
brutícia.

En Pepet, ja una mica cansat, decideix tornar cap al
cel. Quan a l’entrada Sant Pere li pregunta què tal, li
respon: “Ja els planyo als figuerencs d’ara. Tu que ets
el seu patró, a veure si els protegeixes”. Pere, que
conserva el seu caràcter, li etziba: “Passa cap a dins
i torna’m els diners que t’han sobrat!”. En Pepet es
posa la mà a la butxaca i, astorat, exclama: “Oh, me’ls
han robat!”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“A la vinya del desert qui més hi posa
més hi perd”.

Adagi català

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XI DURANT L’ANY

“Jo abaixo els arbres alts i
faig créixer els menuts,

diu el Senyor”.
(De la profecia d’Ezequiel)

“El Regne de Déu és com un gra
de mostassa, la més petita
de les llavors, però un cop

sembrada, es posa a créixer”.
(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

SANTA MARIA MIQUELA
De família aristocràtica, Maria Mi-
quela del Santíssim Sagrament va
néixer a Madrid el 1809. Les seves
visites als hospitals la van posar
en contacte amb unes prostitutes
malaltes, a les quals va començar
a dedicar-se. Aquesta experiència,
unida a la seva devoció a l’Euca-
ristia, la va portar a fundar una
congregació religiosa dedicada a l’apostolat en el
món de la marginació i a l’adoració eucarística
(Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de
la Caritat). Va morir l’any 1865 a València, a causa
del còlera, quan atenia unes religioses. En els seus
Escrits diu: “Ni el viatge, ni el fred, ni el mal camí,
pluges, mals de cap, despeses, tot, no em sembla
res si se’n salva una, sí, una”.



CONFIRMACIÓ

Avui diumenge, a la missa de les 11 h de la parrò-
quia de la Immaculada, el nostre bisbe Francesc
administra el sagrament de la Confirmació a un grup
de joves de Figueres. Moltes felicitats a ells i a les
seves famílies!

Tant de bo els nens i nenes que aquests mesos ce-
lebren la seva Primera Comunió puguin tenir
l’acompanyament de pares i catequistes que han
tingut els qui avui es confirmen.

SANT ANTONI, EL DIMARTS

La festa de Sant Antoni de Pàdua, que aquest any
s’escau aquest diumenge, es trasllada, a causa de
la Confirmació, a dimarts que ve, dia 15, a la missa
de les 19’30 h, a l’església de la Immaculada, amb el
repartiment dels tradicionals panets, en condicions
sanitàries pertinents.

VIDA CREIXENT

El grup de Vida Creixent, moviment cristià de gent
gran, encara que no ha pogut fer reunions presen-
cials aquest curs per la pandèmia, no ha deixat mai
de comunicar-se pel grup de whatsapp o per telè-
fon i han anat seguint els temes previstos pel curs,
cadascú a casa seva. Dijous vinent, dia 17, a la mis-

sa de les 19’30 h de l’església de la Immaculada,
s’inclourà una mena de cloenda i d’acció de gràcies
pel curs de Vida Creixent.

GRUP D’EVANGELI

El grup d’Evangeli, malgrat no poder fer les
reunions mensuals presencials, també ha mantingut
el contacte a través de mitjans virtuals i ha seguit
compartint a distància l’estudi i meditació de dife-
rents passatges dels Evangelis.

ELECCIÓ DELS CATECÚMENS

Diumenge vinent, a les 6 de la tarda, a la Catedral
de Girona, tindrà lloc el ritu d’elecció dels catecú-
mens que rebran els sagraments de la Iniciació
cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia) el
diumenge dia 26 del mes de setembre.

TESTAMENT VITAL I VOLUNTATS ANTICIPADES

La Conferència Episcopal està promovent l’exercici
del Testament Vital per deixar constància escrita de
la nostra voluntat d’humanitzar el procés de la mort
procurant una assistència humana material i
espiritual. Davant de l’aprovació de la llei
d’eutanàsia i les seves consequ ̈ències, es podrà
signar una declaració d’instruccions prèvies i
voluntats anticipades. Anirem informant.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

AMBIENT MISSIONAL DE L’EVANGELI

Els Apòstols presentaven les sentències de Jesús
d’una manera didàctica, sense precisar gaire el seu
marc històric de temps i de lloc, perquè el que
interessava als primers cristians era sobretot el que
va dir Jesús. Tampoc els Apòstols deien al peu de la
lletra les paraules del Senyor, sinó el seu sentit,
aplicat a les necessitats concretes dels seus oients.
L’Evangeli no cerca la història sinó sobretot la fe.

L’ambient missional també va contribuir a la
selecció i formació del material evangèlic,
especialment dels miracles i de les controvèrsies
amb escribes i fariseus. Els miracles són presentats
com a “senyals” que el Regne de Déu ja és present
(Lc 11,20) i que Jesús és el Messies anunciat pels
profetes (Mt 11,2-6): res no el resisteix, ni les
malalties (Mt 8,1-17), ni els dimonis (Mc 1,23-28), ni
la naturalesa (Mt 8,23-27) ni la mateixa mort (Mt
9,18-26).

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 5 de juny:
Ander Agreda Torrico i Alexandra Agreda Torrico,
fills d’Antonio Jesús i de Yamilet Xinena;
María José Jurado Aguilar, filla de Walter i Jessica.

CASAMENT
Dia 5 de juny:
Jordi Codina Gómez amb Anca Zavaliche.

-----------------
UN DIOS ENTREGADO

“El Dios de Jesús no pide. Da. No quita el pan a
los hombres, sino que se hace pan para la vida de
los hombres. El Dios de Jesús, en vez de subrayar
la distancia que lo separa del hombre, desea
elevarlo hasta hacerlo “hijo de Dios” (Jn 1,12).
No es un Dios que exige continuos sacrificios del
hombre, sino un Padre que sólo pide que se acoja
su amor para distribuirlo a la humanidad: “Id, pues,
a aprender qué significa “Misericordia quiero, que
no sacrificio” (Mt 9,13). Es un Dios que no acepta
ritos o cultos que den la espalda a la caridad”.

Alberto Maggi


