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Abans, el rector i el vicari d’una parròquia eren els
referents gairebé únics dels feligresos. Avui, amb la
globalització i les xarxes socials, amb múltiples in-
fluències i varietat de missatges, la vida cristiana es viu
cada cop amb més pluralisme, amb diversitat
d’espiritualitats, de carismes i d’accents, que conviuen
a l’interior del que en diem Església catòlica, que vol dir
“universal”, on hi cap tothom.

No es demana que hi hagi uniformitat i que tothom
pensi de la mateixa manera, però sí que cal la unitat. I
aquesta unitat es vertebra a l’entorn de l’eix principal,
que no és altre que Jesucrist. Ell ha mort i ha ressuscitat
per a tots, sense exclusió.

Els grans teòlegs insisteixen en la necessitat de cen-
trar-nos en la figura i el seguiment de Jesús, si no volem
anar-nos-en per les branques d’una religió esbiaixada.
Entre aquests teòlegs hi ha Mons. Joan Planellas,
actual arquebisbe de Tarragona i company d’estudis.
En un article lluminós publicat a Catalunya Cristiana el
12 de desembre passat, titulat “Tornem a Jesús”,
l’arquebisbe afirmava amb fermesa i convicció: “És
urgent que tornem a Jesús. És urgent perquè ens
trobem amb situacions radicalment noves. Ens han
anat caient al damunt maneres de pensar i de viure que

en generacions passades es creien
inviables; els raonaments que ens
aguantaven són contestats des demoltes
bandes. No podem continuar fent el que
sempre s’ha fet i amb maneres de
procedir de fa quaranta anys. I davant
aquest reajustament, tan sols la persona
de Jesús pot donar raons al cap i al cor.

I afegia en el seu escrit: “Fins fa ben poc, a l’Església
hem estat més promptes a parlar de moral que de la
persona de Jesús vivent. Potser hem fet com els
fariseus de l’època de Jesús, que exigien merament
unes normes però el seu cor era lluny del Senyor ... La
persona de Jesús sotragueja tots els fonaments. Per
això, la persona que pensa, s’hi pensa dues vegades, a
acostar-s’hi. Però ell saneja, salva i consolida la
persona humana. A Jesús, hom s’hi ha d’aproximar en
silenci, amb respecte, en actitud de pregària; i amb els
Evangelis a la mà per no fer-li dir el que jo voldria, sinó
el que ell diu realment”.

Que el mateix Jesús ens orienti, de manera que sigui
Ell, i ningú més, el referent principal de tothom.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“Sense silenci no hi ha oració; sense oració
no hi ha fe; sense fe no hi ha amor; sense

amor no hi ha servei”.
Santa Teresa de Calcuta

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DURANT L’ANY

“No et podran dir més
“L’Abandonada”, no

podran dir “La Desolada”
a la teva terra”.

(Del llibre d’Isaïes)

“La mare diu als qui
servien: “Feu tot el
que ell us digui”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

SANTA AGNÈS
Sant Ambròs explica que la jove
romana Agnès, als seus dotze anys,
enamorada de Jesús, es va presentar
voluntàriament per donar testimo-
niatge de la seva fe i per això va ser
màrtir en temps de la persecució de
Dioclecià (any 305). Tot i saber poca
cosa de la seva vida, l’existència de la jove Agnès
està documentada des de molt antic i fou venerada
des d’aquells primers temps. La pietat popular,
commoguda per aquest testimoni de l’adolescent
Agnès, va anar imaginant llegendes que expliquen el
perquè de l’afecció amb què l’Església de Roma
sempre ha envoltat el record de la verge i màrtir
Agnès. La iconografia la sol representar amb un
anyell i la palma del martiri. És patrona de les joves,
promeses i jardiners.



AVUI, HOMENATGE A MARIÀ LORCA
Després que Marià Lorca ha deixat de ser el
president de Càritas Alt Empordà Interior, la Junta
i l’equip de Càritas local, juntament amb Càritas
Diocesana, i també l’Ajuntament de Figueres, li
dedica un acte de reconeixement i homenatge
per la seva tasca i la seva trajectòria de servei a
les persones.
Sempre supeditats a la normativa sanitària vigent,
l’acte té lloc avui diumenge, a les 5 de la tarda, a
l’auditori dels Caputxins de Figueres. Hi haurà
diversos parlaments i l’actuació musical de la
coral Gospel Tramunt.cor. Obert a tothom.

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE NADAL
A la col·lecta de les misses de Nadal es van
recollir aquestes quantitats, que han estat
lliurades a Càritas Alt Empordà Interior:
Sant Pere: 2.105 €; Immaculada. 1.905 €

Bon Pastor: 473’20 €; Donatiu a Poble Nou: 120 €

Moltes gràcies en nom de Càritas!

SETMANA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Del 18 al 25 de gener se celebra la Setmana de
Pregària per la Unitat dels Cristians. El tema
d’enguany se centra en Jesucrist, que ens
il·lumina el camí cap a Déu i cap al germà.

Tinguem-ho present en les intencions particulars
i comunitàries.

GRUP D’EVANGELI
Reunió del grup d’Evangeli demà dilluns, a les 5
de la tarda, als locals de la Immaculada, ja que la
setmana passada es va haver d’ajornar la
trobada.

VIDA CREIXENT
Divendres vinent, a les 5 de la tarda, reunió de
Vida Creixent als locals de la Immaculada.

FESTA DE SANT SEBASTIÀ
Dijous, dia de Sant Sebastià, a més de la missa
del vespre a la Immaculada, hi haurà una missa
en honor de Sant Sebastià a les 10 del matí, a
l’església de Sant Pere, amb la tradicional
benedicció i repartiment dels panets. La imatge
del sant que es venera a l’església de Sant Pere
prové de la capella de Sant Sebastià del carrer
de La Jonquera, i és una talla de fusta feta l’any
1940 al taller de l’Art Cristià d’Olot.

DIUMENGE DE LA PARAULA
Diumenge vinent, III durant l’any, celebrem el Diu-
menge de la Paraula, amb el lema: “La Paraula,
font de consol i esperança”.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

JESÚS ENSENYA AMB PARÀBOLES
La paraula “paràbola” ve del grec i
vol dir “comparació”. L’en-
senyament de Jesús se serveix molt
sovint de les comparacions; tant,
que podem dir que allò que més
caracteritza la forma d’ensenyar de
Jesús són les paràboles. Era una
forma d’ensenyar, per mitjà dels exemples, les
històries o els refranys, ja utilitzada pels mestres
de la Llei en aquell temps i molt útil per a fer-se
entendre de la gent senzilla. El nucli de la paràbola
és el desenllaç final que ha de provocar una
reacció en la gent que escolta, una descoberta o
un canvi en la seva manera de pensar o d’actuar.
Trobem les paràboles de Jesús en els tres
evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc). En canvi,
a l’Evangeli de Joan, Jesús ensenya sovint amb
al·legories, com, per exemple, la figura del bon
pastor.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 23 de desembre:
Quimet Julià Olivas, de 57 anys.

Dia 26 de desembre:
Engràcia Daunis Genover, de 87 anys.

Dia 4 de gener:
Pere Giró Brugués, de 89 anys.

Dia 5 de gener:
Ramon Miquel Ballart, de 95 anys.

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

DISCÍPULOS MISIONEROS
Los primeros discípulos, después de conocer la
mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos.
La samaritana, apenas salió de su diálogo con
Jesús, se convirtió en misionera, y muchos
samaritanos creyeron en Jesús “por la palabra de
la mujer”. También San Pablo, a partir de su
encuentro con Jesucristo, “enseguida se puso a
predicar que Jesús era el Hijo de Dios”. ¿A qué
esperamos nosotros?”

Papa Francisco, E.G. 120


