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LA TEMPRANÇA
La temprança és una virtut poc coneguda i molt
necessària. Juntament amb la prudència, la fortalesa
i la justícia, és una de les quatre virtuts cardinals.
Aquestes virtuts ja les distingien els filòsofs grecs en
el segle V a.C., sobretot Plató i després Aristòtil. El
cristianisme les assumeix més tard com a virtuts
“cardinals”, que vol dir fonamentals i principals, com
els quatre punts d’una brúixola que orienten la vida
moral. A més d’aquestes quatre, hi ha les tres virtuts
teologals de la fe, l’esperança i la caritat, més
genuïnament cristianes.
La temprança és la virtut que modera les males inclinacions que ens desordenen i que ens fan
consumidors compulsius i irracionals, moguts només
per l’instint i per l’instant.
La temprança és una virtut oposada al pecat capital
de la gola, que és l’excés de menjar i beure i el malbaratament. Alhora, la temprança modera les
pretensions d’abandonar-se a tots els plaers que fan
tornar la persona intemperant, egoista i plena de
cobdícia a tots els nivells; amb la necessitat de posseir-ho tot, d’explotar, d’envair, d’excedir-se sense
atendre a res més que a la pròpia fruïció egoista. La
temprança, en canvi, és l’art de la mesura, de saber

controlar els instints i les passions, cosa
que ens obre a la humilitat, la modèstia, la
dolcesa, el respecte als altres i a l’equilibri
de la natura.
Aquesta virtut vol restaurar l’ordre natural
volgut per Déu en les persones i les coses,
i ens fa participar de l’harmonia de Déu. D’aquesta
manera s’enforteix la voluntat i la raó, que són capaços de dominar els sentits i els seus reclams.
Ah, i quins reclams fomenta la nostra societat? És
preocupant la tendència creixent a la violència i a les
agressions sexuals entre els joves, sobretot. L’accés
fàcil i generalitzat a jocs de contingut violent i a la
pornografia des d’edats ben tendres, ¿no és una
deriva viciosa de conseqüències fatals per a la
maduresa afectiva de la persona, i més si està en
període de creixement i formació de la voluntat?
Tant de bo els pares, mestres, educadors, catequistes, vulguin reforçar la seva tasca educativa explicant,
algun dia, als joves, mirant-los als ulls, que hi ha una
virtut amb un nom una mica estrany però que els
ajudarà molt a la vida. Se’n diu temprança.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“La fe puja les escales que l’amor
ha construït i mira per la finestra
que l’esperança ha obert”.
Charles H. Spurgeon

SANT ALBERT EL GRAN

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXXIII DURANT L’ANY
“Els justos resplendiran ... els qui
hauran conduït el poble pel bon
camí brillaran com els
estels per sempre més”.
(De la profecia de Daniel)
“El cel i la terra passaran,
però les meves paraules
no passaran”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Sant Albert (1206-1280) és un dels
referents de la cultura medieval, autor
de múltiples obres de tema teològic,
de ciències de la natura i de l’esperit.
Nascut a Alemanya, va ingressar a
l’orde dels dominics i estudià a Pàdua
i a Colònia. Ensenyà teologia a París i
després a Colònia, i va tenir com alumne predilecte a sant Tomàs d’Aquino. Albert va voler fer una
síntesi entre la filosofia aristotèlica i la teologia
cristiana. Sense deixar mai d’estudiar i d’escriure,
va ser provincial dels dominics alemanys i bisbe de
Ratisbona. “El sagrament de l’Eucaristia –escriví–
realitza l’amor i la unió. La prova màxima d’amor és
donar-se a si mateix com a aliment”. El 1931 va ser
canonitzat i nomenat doctor de l’Església.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 7 de novembre:
Luis Gael Gómez Mercado,
fill de Luis Miguel i d’Aracely.

DEFUNCIONS
Dia 3 de novembre:
Uliano Leo Ventresca, de 54 anys.
Dia 6 de novembre:
Esther Genís Guerra, de 99 anys.
Dia 8 de novembre:
Helena Roda Comet, de 91 anys.

----------------“A muchas personas les cuesta perdonar porque
creen que eso implica dar la razón. Pero lo que de
verdad esconde ese gesto es liberarse del dolor.
Para conseguir este objetivo, es muy importante
que se perdone de manera sincera y que se deje
atrás ese rencor que tanto daño ha hecho”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS PROFETES
Sovint els israelites del Poble de Déu es deixaven
temptar per cultes idolàtrics i abandonaven l’únic
Déu. Per això Déu els va anar enviant profetes
perquè els fessin adonar del seu pecat i tornessin a
l’adoració del Déu de l’Aliança. Els profetes i els
savis de l’Antic Testament són els missatgers de la
Paraula de Déu.
El profeta és l’home que parla en nom de Déu en
el cor de la història del poble d’Israel. Mira els fets
que viu la gent i els interpreta a la llum de la
Paraula divina, una Paraula que condemna la
injustícia i l’opressió i porta l’esperança i la
salvació. Tal com la Bíblia els presenta, els
profetes no són pas endevins, sinó missatgers
apassionats de la Paraula de Déu, arrelats en el
seu temps i empesos per realizar la missió que
Déu els ha confiat.

VIDA COMUNITÀRIA
CONFERÈNCIA SOBRE EL SÍNODE
Per conèixer millor el Sínode que s’ha encetat, es
convoca a una conferència pel divendres vinent,
dia 19, a les 19’30 h, a l’antic monestir de
Clarisses de Fortià, en la qual Mn. Jordi
Reixach, professor de l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Girona, parlarà sobre
“Una Església sinodal, participativa i
corresponsable”. Hi és convidat tothom, i especialment totes les persones de les parròquies
dels nostres arxiprestats de l’Alt Empordà que
formen part de grups i consells o que exerceixen
algun servei. La finalitat és que aquesta trobada
sigui una primera base per poder participar
després amb més coneixement en la consulta
sinodal.
GRUP D’EVANGELI
Demà dilluns, a les 5 de la tarda, trobada del Grup
d’Evangeli als locals de la Immaculada.
CINEMA ESPIRITUAL
Aquest dimecres, a La Cate de Figueres, s’ofereix
una sessió de Cinema espiritual amb la projecció
de la pel·lícula “El jove Ahmed”, a les 19’30 h. És
un film premiat al festival de Cannes. Hi haurà una
presentació del film a càrrec de Josep Menchón.

El dimecres següent, a la mateixa hora i lloc, es
passarà la pel·lícula “Gaudí: l’arquitecte de Déu”.
VIDA CREIXENT
Divendres, a les 5 de la tarda, reunió de Vida Creixent als locals de la Immaculada.
PORTAR LA COMUNIÓ ALS MALALTS
Recordem que les persones que no poden sortir
de casa per malaltia o per edat i vulguin
combregar, només ho han de demanar a la
parròquia i els membres de l’equip de Pastoral de
la Salut porten la Comunió als domicilis, sempre
d’acord amb la família dels malalts.
També aprofitem per indicar que les persones
amb mobilitat reduïda que venen a missa i els
costa acostar-se a combregar, només ens han
d’avisar i les persones ministres de la Comunió
s’aproparan al banc corresponent.
Finalment, animem a venir a la gent que podrien
i que no han tornat després de la pandèmia.
AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL
Tenim encara unes quantes Agendes del 2022, eines de sensibilització social dels problemes del
món. Es poden adquirir a la parròquia a 8 €.

