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Durant els dies en què he hagut d’estar
confinat per contacte amb una persona
que ha donat positiu, he tingut temps
d’aprofundir una mica una inquietud
permanent: Com proposar a la gent
jove el descobriment de la persona de
Jesús? La fe és un do, certament, però també
demana una certa disposició personal per rebre
aquest do. Així doncs: Com fer perquè la gent jove
pugui obrir la ment i el cor per poder considerar que
Jesús i el seu Evangeli són una proposa interesant,
captivadora i salvadora?

Aquest temps de Quaresma que anem a començar pot
ser un moment oportú per fer aquesta descoberta o
bé redescobrir la importància que Jesús pot tenir en
les nostres vides. Durant uns quants diumenges
publicaré unes reflexions, pensant sobretot en la gent
jove, però que poden servir per tothom.

Si tan sols un jove se sentís cridat a obrir el cor a
Jesús, ja haurà valgut la pena. I que el Mestre hi faci
més que nosaltres. Com a les noces de Canà, nosal-
tres hem d’omplir les gerres d’aigua; convertir-les en vi
ja és cosa seva. Comencem.

AMIC, AMIGA:

– Atreveix-te a entrar a l’Evangeli i a deixar-te sor-
prendre per un Amic que et busca des d’abans de la
teva primera inquietud.

– L’Evangeli no és cap manual d’autoajuda ni cap
mètode de meditació per quedar tranquil. T’implica.
És l’oportunitat de poder ser llum per als altres, quan
hagis descobert Qui és la teva Llum.

– Qui seria capaç de donar la vida perquè tu no perdis
la teva, sota el pes de la creu dels teus desànims?

– Qui trobaràs que et comprengui sense jutjar-te, que
t’animi sense forçar-te i que t’estimi sense con-
dicionar-te?

– Qui pot acabar convertint en vi joiós l’aigua tèrbola
de les teves “neures” i insatisfaccions?

– Quin líder trobaràs que parli amb autoritat, que sigui
coherent en tot, que no tingui por dels poderosos, que
es barregi amb els humils i els de baixa estopa, i que
no faci falses promeses?

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA DESCOBERTA DE JESÚS (I)

Suplement del Full

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

“L’alimentació és la base de la pau:
set de cada deu conflictes tenen el seu origen

en la disputa pels aliments, l’aigua o
recursos bàsics” (Mans Unides)

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VI DURANT L’ANY

“Quan mengeu o begueu,
o feu alguna altra cosa,

feu-ho tot a glòria de Déu”.
(1ª carta de Pau als Corintis)

“Jesús, compadit, el tocà
amb la mà i digué:

“Sí que ho vull: queda pur”.
(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA PEL TEMPS DE QUARESMA
Et donem gràcies, Senyor miseri-
cordiós, perquè t’has inclinat
sobre la pobresa de l’home, i
perquè durant el temps de la
Quaresma ens dones l’oportunitat
de girar i orientar la nostra vida
cap a Tu. Ajuda’ns, en aquest tràngol difícil de la
pandèmia, a desfer-nos de coses supèrflues i
actituds egoistes que ens retenen i ens aparten de
la llum de l’Evangeli. Fes-nos persones austeres en
el nostre dia a dia però generoses amb qui més ens
necessita. Que sapiguem alliberar-nos del pecat
que ens assetja per disposar-nos a fer lloc en la
nostra vida al teu Esperit. Que Ell ens converteixi
en ofrena agradable per tal que, després del camí
de conversió, puguem celebrar la teva Pasqua amb
tota la comunitat. Amén.



FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Avui diumenge, té lloc la festa organitzada pels
Amics dels Malalts, entorn de la Mare de Déu de
Lourdes, per bé que amb un caire inusual, a
causa de la pandèmia. Se celebra una missa a les
12 del migdia, a l’església de la Immaculada.

AVUI, CAMPANYA DE MANS UNIDES CONTRA
LA FAM EN EL MÓN
El present cap de setmana és el de la Campanya
de MANS UNIDES contra la Fam, amb el lema
“Contagia solidaritat per acabar amb la fam”. La
col·lecta extraordinària que es fa a totes les
misses va destinada al projecte d’Uganda, en una
zona molt deprimida on fa falta molta formació
agrícola, aigua potable, electricitat, habitatges,
escolarització, higiene i sanitat.

ARRIBA EL TEMPS DE QUARESMA
Dimecres de Cendra.– Dimecres que ve, dia 17,
comença el temps quaresmal de preparació de la
Pasqua. A la missa de les 10 del matí, a l’església
de Sant Pere, es farà la imposició de la cendra,
signe penitencial, i es realitzarà segons la normativa
de seguretat establerta pel temps de pandèmia.
Via Crucis.– Els divendres de Quaresma, comen-
çant ja divendres vinent, hi haurà la pràctica del

Via Crucis a les 9’30 h, abans de la missa a
l’església de Sant Pere.
Conferència sobre “La fe de Van Gogh”.–
Xerrada telemàtica on ens podrem connectar el
dilluns 22 de febrer, a les 19’30, a càrrec de Mn.
Miquel Oliveras. S’estan programant altres actes
per aquest temps de Quaresma que ja s’anun-
ciaran.

PRESENTACIÓ DE VIDA CREIXENT
A la missa de les 11 a la parròquia de la
Immaculada del proper diumenge dia 21 hi haurà
una breu presentació del Moviment de Vida
Creixent, amb motiu de celebrar aquest mes la
seva festa patronal i no poder-se trobar com
cada any.

CELEBRACIONS DE LA PARAULA
Dissabte vinent, a les 10 h, es reprèn la formació,
aquest cop via telemàtica, de les persones de
l’arxiprestat que dirigeixen Celebracions de la
Paraula en absència de prevere. Cal recordar que
aquesta formació és impulsada pel Bisbat i el
Sr.Bisbe fa el nomenament dels seglars que
reben la formació i assumeixen aquesta missió.
Gràcies a aquest servei eclesial, moltes parrò-
quies petites de l’arxiprestat es poden reunir per
celebrar el Dia del Senyor.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

FRA MARC VALLÈS, D.E.P.

Diumenge passat va morir al monestir de Poblet el
monjo Anicet Vallès Rovira, nascut a Figueres l’any
1937. Era el desè d’onze germans, fills del
matrimoni format per Evarist Vallès i Montserrat
Rovira. Tenia 84 anys d’edat i en feia 60 que era
monjo.

Antic alumne de La Salle i de l’Institut Ramon
Muntaner de Figueres, va acabar escollint la vida
monàstica. El 1959 va entrar a formar part de la
comunitat cistercenca de Poblet, prenent el nom de
Fra Marc. Al monestir rebia la gent amb el seu estil
afable i ple de bon humor. Solia dir: “Respira, dona
gràcies i estima!”. L’unia una bona amistat amb
Josep Pla, a qui va atendre espiritualment els
darrers mesos de vida de l’escriptor. Fra Marc ha
mort mentre el P. Abat li recitava el salm 26: “El
Senyor m’il·lumina i em salva”. Al cel sia.

EL HAMBRE EN EL MUNDO

Un informe reciente de la FAO indica que 690
millones de personas –un 8’9% de la población
mundial, pasaba hambre en el 2019 y se estima
que 130 millones más de personas podrían
pasar hambre severa este 2021 como resultado
de los efectos de la pandemia.

La desigualdad define nuestro tiempo, y las
expectativas de millones de personas vienen
determinades en gran parte por las circuns-
tancias al nacer, sin participar de los derechos
básicos que deberían ser para todo el mundo:
alimentación, sanidad, agua, educación, trabajo
digno, vivienda, seguridad social...

La distancia entre la riqueza y la pobreza en el
mundo es cada día más inexplicable e injus-
tificable. El Papa Francisco, en su última
encíclica “Fratelli tutti”, insiste en la necesidad
de una política que tenga vocación de caridad,
puesto que debe estar al servicio del bien
común de la humanidad.


