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El pilot de la Segona Guerra Mundial i escriptor An-
toine de Saint-Exupéry fou capturat i empresonat.
Explica que, per les mirades despectives i el tracte
dur que rebia dels carcellers, estava segur que el
matarien. I explica: “Em vaig posar terriblement
nerviós. Vaig explorar les butxaques per veure si
alguna cigarreta havia escapat al registre. En trobo
una. Però no tenia llumins, se’ls havien quedat. Vaig
cridar al carceller:

-”Té foc, si us plau?” Em mirà, va arronsar les espat-
lles i s’apropà per encendre’m la cigarreta. Els seus
ulls, accidentalment es van creuar amb els meus. En
aquest moment, vaig somriure. No sé per què ho vaig
fer. Fou com si una guspira hagués saltat entre els
nostres dos cors, les nostres dues ànimes. Sé que ell
no ho volia, però el meu somriure travessà els barrots
i generà un altre somriure en els seus llavis.
M’encengué la cigarreta però es va quedar a prop,
mirant-me directament els ulls sense deixar de
somriure. Jo li vaig seguir somrient, conscient d’ell ara
com a persona i ja no tan sols com a carceller.

-”Tens fills?” –em preguntà.

-”Sí” –vaig treure’m la cartera per cercar tremolós les
fotos de la meva família.

Ell també va treure les fotos dels seus
fills. Els ulls se m’ompliren de
llàgrimes. Li vaig dir que temia que no
els tornaria a veure. A ell també se li
negaren els ulls de llàgrimes. De
sobte, sense paraules, m’obrí la cel·la
i en silenci sortírem de la presó i, pausadament, per
carrers laterals, sortírem de la ciutat. Allí m’alliberà. I,
sense obrir boca, retornà a la ciutat. Un somriure em
salvà la vida!”

Aquest fet m’ha fet pensar en un mossèn ja gran, Mn.
Pere, que cada setmana es desplaçava de Girona a
Caldes de Malavella a un centre psicopedagògic que
les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús
tenen per a persones molt discapacitades
intel·lectualment i físicament. Un dia li vàrem pre-
guntar: “Fa tants anys que vas a ajudar aquesta gent
discapacitada de Caldes, que poca cosa poden
aprendre; què hi fas i com t’ho fas?” Ens esperàvem
una resposta llarga pròpia d’un expert. Doncs no. Ens
respon, ras i curt: –“Somric i em somriuen. Em
somriuen i somric”.

No ens vàrem atrevir a fer-li cap més pregunta.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EL SOMRIURE QUE ALLIBERA I GUAREIX
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Pensament de la setmana

“Un fill es porta nou mesos al ventre,
i tota la vida al cor”.

La Paraula del diumenge
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

“Homes de Galilea, per què us
esteu mirant al cel? Aquest Jesús
que ha estat endut d’entre vosaltres
cap al cel, tornarà de la manera

com vosaltres acabeu de
contemplar que se n’anava al cel”.

(Dels Fets dels Apòstols)
“Aneu per tot el món i prediqueu a
tothom la Bona Nova de l’Evangeli”

(De l’evangeli segons sant Joan)

Testimoni de la setmana

SANT CRITÒFOR MAGALLANES I COMPANYS
Divendres celebrem la memòria de
vint-i-dos preveres i tres laics,
martiritzats entre els anys 1915 i
1937 a Mèxic durant una persecució
religiosa. El prevere Cristòfor
Magallanes fou un gran impulsor de
l'evangelització, la formació, la
cultura i la pau. Quan uns grups de cristians
s’organitzaven per respondre amb les armes a la
persecució religiosa, ell s’hi va oposar recordant
que les “armes” de l’Església han de ser el
convenciment i la persuasió per mitjà de la paraula.
Va ser afusellat als 58 anys d’edat, a Jalisco,
perdonant els seus botxins dient: “Déu els perdoni
tanta infàmia i ens retorni la desitjada pau, per tal
que tots els mexicans ens retrobem com a
germans”. Cristòfor Magallanes va ser canonitzat
per Joan Pau II l’any 2000.



DISSABTE VINENT, VETLLA DE PENTECOSTA
La Vetlla de Pentecosta d’aquest any tindrà lloc, si
Déu vol, dissabte que ve, dia 22, a les 19’30 h, a
l’església de la Immaculada. Com ja és tradicional
quan hi ha la Vetlla de Pentecosta, es fa una única
celebració i se suprimeixen les altres misses antici-
pades habituals de les parròquies. Les misses de
l’endemà diumenge, en canvi, són les de sempre.
Tothom és convidat a participar d’aquesta celebra-
ció festiva i alegre com correspon a la Pentecosta de
l’Esperit, els fruits de la Pasqua granada.

EXPOSICIÓ “ELS MONJOS FUNDADORS”
Les persones que vulguin participar en una visita
guiada, amb l’autora Begoña Ramos, de l’exposició
sobre els monjos de Sant Pere de Rodes que es pot
veure a l’església de Sant Pere de Figueres, poden
inscriure’s al correu electrònic:

info@santperefigueres2020.cat

CONFIRMACIÓ D’ADULTS
Diumenge que ve, festa de Pentecosta, se celebra a
la Catedral de Girona, a les 6 de la tarda, la Confir-
mació d’Adults que s’han preparat a les parròquies.

SANT BALDIRI

Tot i que no es faci la festa del carrer Nou amb mo-
tiu de Sant Baldiri, la missa de les 11 de diumenge

vinent se celebrarà en honor del sant patró, vincu-
lat a la parròquia i a la ciutat, invocant la seva
protecció per a tothom.

VISITES GUIADES

Els propers tres dissabtes hi torna a haver visites
guiades a l’església de Sant Pere, amb pujada opta-
tiva al campanar. Organitza l’Ajuntament. Les
inscripcions prèvies es fan trucant al 972 503 155 o
bé al correu electrònic turisme@figueres.org

PRIMERES COMUNIONS

Segueixen a les parròquies de Sant Pere i de la
Immaculada les misses dominicals amb primeres
comunions que s’han hagut de distribuir al llarg
d’uns quants mesos, amb limitació d’aforament.

PELEGRINATGE A TERRA SANTA

S’ofereix una peregrinació a Terra Santa de vuit
dies, amb altres pelegrins de parròquies del
bisbat de Barcelona, amb sortida el dia 3 de
novembre d’aquest any, visitant els principals
llocs de la terra de Jesús. Per a més informació i
preinscripcions, a l’agència de viatges
TouristClub 65, del carrer Nou, 147-149, de
Figueres. Tel. 972 676 563.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA INSTRUCCIÓ DE L’EVANGELI

Quan el primer anunci (kèrigma) havia obtingut la
conversió, calia instruir més extensament els
neòfits sobre la vida i la doctrina de Jesús. Aquesta
va ser la tasca de la segona forma de predicació, la
Didajé, del verb grec que vol dir “ensenyar”.
L’existència de la Didajé consta als Fets dels
Apòstols i Cartes de Sant Pau. Lluc ens diu que els
primers cristians “prenien part amb assiduïtat en
l’ensenyament (didajé) dels Apòstols, en la
distribució d’almoines, en la fracció del pa i en la
pregària” (Ac 2,42). Pau i Bernabé estigueren a An-
tioquia de Síria tot un any “i ensenyaren força gent”
(Ac11,26). Pau a Corint “s’hi establí durant un any i
sis mesos i ensenyava entre ells la Paraula de Déu”
(Ac 18,11). El mateix Pau enumera, entre els càrrecs
carismàtics de l’Església, els de “mestres” o
catequistes o predicadors itinerants que instruïen
les comunitats.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 9 de maig:
Noa Sánchez López, filla de José Manuel i d’Aida.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Xavier Gallego Llauró amb Anna M. García Argilaga,
Javier Paz Martín amb Miriam Riera Borrego.

DEFUNCIONS
Dia 3 de maig: Damià Abella Plantés, de 63 anys;
Dia 8 de maig: Pere Dabau Bellmàs, de 88 anys.

-----------------
“En la séptima planta del hospital hay quince niños
calvos. Una trampa divina. Nadie sospecha de
vuestra existencia. Dentro de esta sociedad perfecta
sois un ejército invisible a las órdenes de Dios,
preparados para testimoniar lo invisible en estemun-
do que sólo cree en aquello que puede calcularse.

Un niño enfermo es un libro escrito por Dios con la
tinta sagrada del sufrimiento en el dialecto de un
amor que no se inquieta ni exige explicaciones”.

Jesús Montiel, “Sucederá la flor”. Pre-Textos


