
Núm. 1.375
16 octubre 2022

Els 150 salms de la Bíblia són un pou
de saviesa, de poesia, de teologia, i
han servit de pregària pel poble de
Déu, i fins pel mateix Jesús. Els
salms expressen vivències ben
humanes i diverses; els proclamem
a la litúrgia, però sovint ni els
escoltem. Fixeu-vos en aquesta
mostra, assaboriu-los, mediteu-los a
poc a poc, pregueu-los:

“La meva ànima desitja el Senyor, més que els sen-
tinelles esperen el matí” (Sl 130)

“Com un pare s’apiada dels seus fills, el Senyor s’a-
piada dels fidels, perquè sap de quin fang ens va
formar i es recorda que som pols” (Sl 103)

“És perfecta la llei del Senyor, l’ànima hi descansa. Els
preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de
goig; els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls” (Sl 19)

“Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra
mirada, Senyor” (Sl 4)

“Ni que acampés contra mi tot un exèrcit, el meu cor
no temeria; per més que em declaressin la guerra, jo
em sentiria confiat” (Sl 27).

“Si el Senyor no construeix la casa, és inútil l’afany
dels constructors” (Sl 127)

“Són camins de bondat, els del Senyor, les seves
obres són obres d’amor” (Sl 145).

“El cel parla de la glòria de Déu, l’estelada anuncia el
que han fet les seves mans. Els dies, l’un a l’altre es
transmeten el missatge, l’una a l’altra se’l revelen les
nits” (Sl 18)

“Vós heu creat el meu interior, m’heu teixit en les
entranyes de la mare. És meravellosa la vostra obra”
(Sl 138)

“La paraula del Senyor és sincera, es manté fidel en
tot el que fa; estima el dret i la justícia, la terra és plena
del seu amor” (Sl 32)

“Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, criden de
goig a la sega” (Sl 125)

“El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, salva els
homes que se senten desfets” (Sl 33)

“Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, feu renéixer en
mi un esperit ferm” (Sl 50)

“La bondat anirà al seu davant, i la pau li seguirà les
petjades” (Sl 84).

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ASSABORIR ELS SALMS

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI
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Pensament de la setmana

“On no presideix un responsable,
presumeix un vanitós”·

Pòster d’Eucaristia

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXIX DURANT L’ANY

“L’ajuda em vindrà del Senyor
que ha fet el cel i la terra”.

(Salm 120)

“Fixeu-vos què diu aquest jutge
sense entranyes. I vosaltres
creieu que Déu, ni que esperi
pacientment, no farà justícia

als seus elegits?”
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANT PERE D’ALCÀNTARA
Juan de Sanabria va néixer l’any 1499
a la ciutat extremenya d’Alcàntara, va
tenir set germans; va estudiar a Sala-
manca, es va fer franciscà i va prendre
el nom de Pere. Esdevingut provincial,
inicià una reforma d’estricta obser-
vança del seu Orde, i aconsellà també
santa Teresa d’Àvila en la reforma car-
melitana. Home molt auster envers ell mateix (“el
cos, ja descansarà al cel”, deia) i flexible envers els
altres. D’una gran intensitat espiritual, amant de la
contemplació en la solitud eremítica, sense deixar
de mantenir tota la vida una àmplia activitat
apostòlica amb tota mena de persones i amb un
gran do d’oratòria.

Morí el 1562 i fou canonitzat el 1669.



DIUMENGE QUE VE, EL DOMUND

El proper cap de setmana se celebra la diada del
DOMUND, amb la col·lecta extraordinària i la
pregària per les Missions. Aquest any el lema és
“Perquè siguin testimonis meus” (Fets 1,8). El
papa Francesc ens recorda que tots els cristians
hem de ser testimonis i evangelitzadors i així
esdevenir missioners en els propis ambients.
Diumenge recordarem i ajudarem tants cristians
que s’han consagrat a l’evangelització en les
missions a països pobres i llunyans.

MISSA FAMILIAR

Avui diumenge, Missa Familiar de la Catequesi a
les 11 del matí, a l’església de la Immaculada.

LA CATEQUESI EN MARXA

Ja estan en marxa les catequesis a les parrò-
quies, la Catequesi d’Iniciació Cristiana i la de
Seguiment.

INICI DE LA CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

La catequesi de Confirmació per a joves és inter-
parroquial i comença aquest divendres, dia 21, a
les 7 de la tarda, a la Immaculada. També hem co-
mençat la catequesi del Catecumenat pels adults
que es volen batejar i la catequesi de Confirmació
d’Adults.

VIDA CREIXENT

Reunió del grup de Vida Creixent divendres que
ve, a les 5 de la tarda, als locals de la Imma-
culada.

COMIAT A LES GERMANES ESCOLÀPIES

Aquest divendres passat s’ha dut a terme l’acte
de comiat a les germanes escolàpies M. Teresa i
Quimeta. Tot agraint la presència de tants anys
de la comunitat d’Escolàpies a Figueres, seguiran
presents en el record, la pregària, l’amistat i en
els fruits que han deixat i les llavors que han
sembrat.

PEREGRINACIÓ A TERRA SANTA

Les parròquies de Figueres, d’Olot i de Ripoll
ofereixen un Pelegrinatge a Terra Santa del 22
de febrer a l’1 de març de 2023, per tota
persona que hi estigui interessada. Es visiten
els llocs bíblics més emblemàtics que formen
part de la vida de Jesús. Per facilitar les
reserves d’avió i d’hotel, cal fer la inscripció
com més aviat millor. Les places són limitades
i s’adjudicaran per ordre d’inscripció. El
contacte per apuntar-se a Figueres i comarca
és Mn. Jordi Pla, telèfon 696 842 385 i correu:
jorplapla@gmail.com

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 8 d’octubre:
Martina Díaz León, filla de Daniel i d’Ana Isabel;
Eva Luna Cherchilova Cerrato, filla de Nikolay
i de Nidia Rosany;
Natasha Flor Benita Montaño Godoy, filla de
Wilson i de Lourdes.

DEFUNCIÓ
Dia 6 d’octubre:
Rosa Figueras Feixas, de 68 anys.

-----------------
“Ven Espíritu Santo, devuélveme la sonrisa
Los años me han ido quitando la alegría interior,
el gusto de encontrarme con la gente, el entu-
siasmo ante las cosas nuevas. Ven Espíritu
Santo, para que vuelva a nacer mi sonrisa. Esa
sonrisa de los que creen en la vida y en el amor.
La sonrisa de los que se dejan querer por Dios,
porque saben que ese amor es sano y nunca nos
falta, nunca nos abandona. Ven Espíritu Santo, y
aplaca mi negatividad, sana mi tristeza, ayúdame
a relativizar todo lo que me inquieta. Amén”.

Victor Manuel Fernández

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL CIRC ROMÀ I LES CATACUMBES

El poble de Roma era fanàtic
dels jocs en el circ. L’èxit de
l’espectacle depenia del
nombre de morts que hi
hagués en els combats entre
gladiadors o bé entre homes i
feres. Molts cristians van tro-
bar la mort condemnats a les feres, durant les
persecucions, que van des de l’emperador Neró,
l’any 67, fins a l’emperador Dioclecià, l’any 305.

Els cementiris subterranis dels cristians eren les
catacumbes. No és cert que les catacumbes fossin
amagatalls o llocs de refugi. En tot cas la seva
situació era ben coneguda, i n’hi ha moltes. Tenen
diversos pisos i galeries en un laberint de corredors
subterranis. Les catacumbes més conegudes a
Roma són les de sant Calixte, les de Domitil·la i les
de sant Sebastià. Al segle VI, les relíquies dels sants
es varen anar portant de les catacumbes a dife-
rents esglésies.


