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Si fa uns mesos, quan la pandèmia ens tenia del tot
confinats, els sanitaris es van posar al davant, a pri-
mera línia, ara és l’hora dels mestres i educadors,
perquè la crisi és educativa i són els mestres i pro-
fessors els qui estaran a primera línia.
El dret a l’educació és un dret fonamental, i per això
l’obertura d’escoles és també bàsica. Els adults
(governants, institucions, pares...) hem de garantir
als menors l’exercici del dret a l’educació. Perquè,
com s’ha dit aquests dies, anar a l’escola no és tan
sols anar a adquirir coneixements o competències,
sinó a aprendre a conviure, a socialitzar-se i a establir
unes relacions humanes i culturals que han de ser
presencials i no només telemàtiques. Així també
s’afavoreix la igualtat dels alumnes de famílies més
vulnerables.
Ja es pot endevinar que hi haurà dificultats, que hi
haurà quarantenes a complir per evitar contagis, que
farem dues passes endavant i una endarrere. Farà
falta molta calma, serenitat, molt de seny, i aprendre
a gestionar la nova “normalitat” amb responsabilitat,
posant al davant el bé comú.
Cada centre educatiu s’ha hagut d’espavilar i d’a-
daptar a les circumstàncies, i les famílies també
experimenten la incertesa. Si ja en temps normals és

difícil la conciliació laboral, no
serà fàcil assegurar que els
nens/es que hagin d’estar
confinats a casa tinguin qui
els cuidi si els pares han
d’anar a treballar, i caldrà
veure com es gestionaran
aquestes baixes laborals.
Tant les famílies com el personal docent necessita-
ran comprensió i flexibilitat per tirar endavant la
tasca educativa, que, malgrat tot, no pot deixar de
ser de qualitat. La docència viu un repte elevat i
bonic: formar persones noves, sanes, netes, com-
petents. Per això cal una escola que transmeti el gust
per saber, que “ensenyi a aprendre”. Us imagineu,
per exemple, la diferència entre un alumne que ha
llegit un text o un llibre per força, amb penes i
treballs, i l’alumne a qui l’escola li ha despertat el
gust per llegir? Anar al col·legi hauria de ser anar a
aprendre a agafar gust per aprendre.
I, passi el que passi, no contagiem derrotisme. Ja
tenim prou virus de contagi, ara cal que ens
encomanem bones sensacions i bones ajudes que
ens animin a superar els reptes que tenim al davant.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

“UNA ESCOLA QUE ENSENYI A APRENDRE”
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Pensament de la setmana

“El que tu tens, molts ho poden tenir.
Però el que tu ets, ningú ho pot ser”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXIV DURANT L’ANY

“Perdona als altres el mal que
t’han fet, i Déu et perdonarà els
pecats quan tu el preguis”.

(Del llibre de Jesús, fill de Sira)

“No t’havies de compadir del
teu col·lega, com jo m’havia

compadit de tu?”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Des del segle XII, l’endemà de
l’Exaltació de la Santa Creu, les
imatges Doloroses i els himnes
com “Stabat Mater” evidencien
aquesta devoció a la compassió
de Maria al peu de la creu. Cele-
brem aquella que va complir la seva missió amb
fidelitat fins al final, malgrat les experiències de
dolor. El seu cor de mare va sofrir davant les
crítiques i conflictes que va generar Jesús, i
especialment la seva mort cruel. Aquesta fou la
passió de Maria, viscuda en comunió amb la del
seu Fill. La icona de la “Pietat” expressa la com-
passió i tendresa de Maria envers Jesús i i tots els
qui viuen la seva passió a causa de la malaltia, la
injustícia, l’exclusió o la violència.



INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI

Les inscripcions per al nou curs de Catequesi
tenen lloc del 15 al 30 de setembre, a les
parròquies, als següents horaris:

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

A la Immaculada, dimarts i dijous, de 4’30 a 7 de
la tarda.

Al Bon Pastor, diumenges a la missa de les 9 h o
bé al tel. 972 670711.

A la Sagrada Família, dies 17 i 24 de setembre, de
6 a 7 de la tarda.

A La Salle, per als alumnes del col·legi,
inscripcions a la mateixa escola.

A més de les inscripcions presencials es pot fer
també la inscripció telemàtica, a través de
l’enllaç de la web
http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

S’inscriuen al primer curs d’Iniciació els qui com-
pleixen els 8 anys durant l’any en curs.
S’inscriuen per al segon curs els qui ja han fet el
primer. Per al Seguiment (els qui ja han fet la
primera comunió), i per la Professió de Fe i la
Confirmació (ESO) segons l’edat.

EXPOSICIÓ DE QUADRES SOBRE SANT PERE

Dimecres vinent, dia 16, a les 7 de la tarda,
s’inaugurarà una exposició de quadres d’artistes
que hagin pintat o dibuixat l’església de Sant
Pere de Figueres. Els quadres s’exposaran
temporalment a l’interior del Dalicatessen, a la
plaça de l’església.

GRUP D’EVANGELI

Dimarts vinent, a les 20 h, reunió del grup d’Evan-
geli als locals de la Immaculada.

VIDA CREIXENT

Divendres que ve, a les 5 de la tarda, trobada del
grup de Vida Creixent a la Immaculada.

BATEIGS DE NOIS I NOIES

A la missa de les 6 de la tarda de dissabte vinent a
l’església de Sant Pere hi haurà el bateig dels nois
i noies en edat catequètica, abans que a les prope-
res setmanes celebrin la seva Primera Comunió.

BATEIG DELS CATECÚMENS

Junt amb altres catecúmens, quatre noies de
Figueres rebran els sagraments de la Iniciació
Cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia)
diumenge vinent, a la Catedral de Girona, a les 6
de la tarda.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA CAPELLA DEL CAMPANAR

Tenen molt d’èxit les visites guiades a l’església
de Sant Pere de Figueres, amb motiu del
Mil·lenari, i inclouen l’opció de pujar al campanar.
Per enfilar les escales que hi pugen, s’hi accedeix
per la capella més petita de la nau, coberta amb
una volta apuntada, i amb una espitllera que
devia donar a l’exterior abans no es fes la capella
veïna.

Aquesta capella de la base del campanar, en
origen estava dedicada a les Onze Mil Verges,
que s’invocaven en sufragi de les Ànimes del
Purgatori. Sabem que la capella es va construir
entorn de l’any 1357, en què es va atorgar
llicència per erigir-hi l’altar. La capella fou
promoguda per Jaume Berga, clergue de Nava-
ta. A partir del segle XVIII allotjà l’altar de santa
Rita. Tenim notícia de la confraria de les Ànimes
del Purgatori l’any 1756.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 6 de setembre:
Eyden Jordi López Córdoba,
fill d’Alex i de Leidy.

DEFUNCIONS

Dia 1 de setembre:
María Murcia Sánchez, de 87 anys.

Dia 5 de setembre:
Joaquim Casellas Pellicer, de 80 anys.

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

“Vaig voler dedicar la meva vida a ensenyar.
Per tant, no he volgut deixar mai d’aprendre”.

“Quan ensenyar és un art,
aprendre és un plaer”.


