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EL DRET AL TREBALL
Fa pena veure tantes persones, en edat de treballar i
en hores de treball, pels carrers i places de les ciutats.
Alguns omplen el temps buscant feina o formant-se,
d’altres estan vagant, sols o en grup, com qui ha
perdut el nord. Cada persona d’aquestes sap la seva
situació i la seva actitud davant d’aquest problema, i
no podem jutjar ningú. El que hem de fer és ajudar.
I si alguns volen viure a base d’economies submergides, també se’ls ha d’ajudar a sortir d’aquest cercle
viciós. Una persona jove sense feina és una anomalia
inadmissible per qui s’obre pas a la vida. Ara bé, una
persona jove que s’enriqueix fàcilment a base de furts,
fraus, o negocis il·legals, li espera un futur tant o més
negre, perquè pot degradar-se humanament i esdevenir irrecuperable per la societat.
Aquesta societat necessita persones fetes i dretes,
amb uns valors ètics consistents, ciutadans honestos
que vulguin treballar pel bé comú. La igualtat i la
dignitat humana, proclamada solemnement pels Drets
Humans, és lluny de ser reconeguda i efectiva per
tothom. És un dret fonamental poder accedir a una
feina decent que permeti atendre necessitats bàsiques
com arribar a final de mes, conciliar vida laboral i
familiar, l’accés a l’habitatge, la seguretat i salut
laboral, la participació social...

Pensament de la setmana

I és que no es tracta
només de guanyar-se la
vida. El treball significa
molt més, com diu el
papa Francesc a l’encíclica “Fratelli Tutti”: “En
una societat realment
desenvolupada el treball
és una dimensió irrenunciable de la vida social, ja que
no únicament és una manera de guanyar-se el pa, sinó
també una via per al creixement personal, per establir
relacions sanes, per expressar-se a si mateix, per
compartir dons, per sentir-se corresponsable en el
perfeccionament del món, i en definitiva per viure com
a poble” (F.T. 162).
Aquest dret al treball, com el dret a l’habitatge, i tants
d’altres, no és respectat per un model econòmic basat
en els guanys, que no dubta a explotar i descartar la
persona. “Mentre una part de la humanitat viu en
l’opulència –diu el Papa Francesc– una altra part veu
la seva pròpia dignitat desconeguda, menyspreada o
trepitjada i els seus drets fonamentals ignorats o
violats”.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

SANT LLUC, EVANGELISTA
“La felicitat és interior, no exterior; per tant,
no depèn del que tenim, sinó del que som”.
Henry Van Dyke

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXIX DURANT L’ANY
“El just, amb les penes que ha
sofert, ha fet justos els altres,
després de prendre damunt seu
les culpes d’ells”.
(Del llibre d’Isaïes)
“Entre vosaltres, qui vulgui ser
important, ha de ser
el vostre servidor”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Lluc era un cristià, d’origen pagà,
d’Antioquia, un home culte, metge de professió, que acompanyà
sant Pau en diversos dels seus
viatges apostòlics. Lluc és un dels
quatre evangelistes, i autor també dels Fets dels
Apòstols, que narra la història de l’Església naixent. El seu Evangeli mostra Jesús com a home de
pregària, i Missatger de la salvació i de la misericòrdia de Déu envers tots els qui busquen un camí
veritablement humanitzador. Presenta l’Esperit, que
empeny l’Església, i Maria, atenta a la Paraula. És
l’evangelista del perdó, de l’alegria, de la universalitat, i els seus dos llibres transmeten una gran
sensibilitat envers els malalts, els pobres, els
pecadors. És patró de metges i pintors.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 26 de setembre:
Liz Katherine Vásquez Corrales, catecúmena,
a la Catedral de Girona.
Dia 9 d’octubre:
Mateo i Liam Ortiz Cumbal, fills de Jonathan
Alexander i de Sharlen Inés:
Emely Rivera Torres, filla de Jonathan Leonardo
i d’Amanda Lilian.
Dia 10 d’octubre:
Martina i Olivia Mabil García, filles d’André
i de María del Pilar.

DEFUNCIÓ
Dia 6 d’octubre:
María Leal Izquierdo, de 87 anys.

----------------“Urgen misioneros de esperanza que sean capaces
de alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones
de pueblos y ciudades donde tantas vidas se
encuentran sedientas de bendición”. (Papa Francisco)

LA NOSTRA HISTÒRIA
LES CARTES DE SANT PAU (II)
Les cartes de Sant Pau que trobem al Nou Testament són:
Carta als cristians de Roma.– Quan Pau escriu
aquesta carta l’any 57 o 58 encara no coneix
aquesta comunitat. Més tard anirà a Roma
presoner. En aquesta carta Pau ens exposa el seu
pensament: tots nosaltres som pecadors, però ens
fem justos gràcies a la fe en Jesucrist, i no pas per
les nostres pròpies obres solament.
Carta als cristians de Galàcia.– Pau escriví aquesta
carta per la regió de l’Àsia Menor els anys 56 o 57.
Hi explica la trajectòria de la seva vida, des de la
seva conversió fins a ser l’apòstol dels pagans. Per
això hi insisteix que els cristians ja no poden viure
com esclaus, sotmesos a la Llei de Moisès, com
alguns jueus volien. Els cristians són lliures en
Jesucrist.

VIDA COMUNITÀRIA
DIUMENGE QUE VE, DIA DEL DOMUND
El proper cap de setmana se celebra la jornada
del DOMUND, amb la col·lecta extraordinària a
favor de les Missions.
Aquesta diada ens recorda que formem part de
l’Església universal i que tots som missioners. El
lema d’aquest any, inspirat en els Fets dels Apòstols, és: “Explica el que has vist i sentit”.
Com els Apòstols, els missioners no poden deixar
de parlar del que han vist i sentit. També se’ns demana a nosaltres compartir en els nostres
ambients l’alegria que suposa haver conegut
Jesús i la seva comunitat. Alhora, podem ajudar
amb la pregària i els donatius la tasca evangelitzadora que els missioners i missioneres
realitzen en territoris de missió, marcats sovint
per la pobresa i la misèria.
CATEQUESI
Els qui encara no s’hagin inscrit poden fer-ho a
les parròquies, a hores de despatx, o de forma
telemàtica a:
http://parroquiesfigueres.blogspot.com/
Catequesi de Confirmació.– Els joves a partir de 2n
i 3r d’ESO i més grans, es poden inscriure a la
catequesi de Confirmació, que començarà el dia 29.

OBERTURA DEL SÍNODE A LA CATEDRAL
Avui diumenge, a la Catedral de Girona: a les 5
de la tarda, amb una ponència del Dr. Salvador
Pié i després l’Eucaristia. Hi són convidats tots
els diocesans, sobretot els membres de grups i
consells.
PASTORAL DE LA SALUT
Reunió de l’equip de Pastoral de la Salut dimarts,
a les 18’15 h, als locals de la Immaculada.
COL·LECTA MISSA SOBRE L’EMPORDÀ
A la col·lecta que es va fer diumenge passat a la
Missa sobre l’Empordà es van recollir 770 € per
Càritas Alt Empordà, per ajudar les persones i
famílies més damnificades per la pandèmia. Va ser
una nova experiència viscuda amb intensitat i
germanor enmig de la natura que Déu ens ha donat.
VIDA CREIXENT
Reunió de Vida Creixent divendres que ve, dia 22,
a les 5 de la tarda, als locals de la Immaculada.
NOU LLIBRE DEL P. JOSEP FRIGOLA
Ha sortit el nou llibre del P. Josep Frigola, que
porta per títol “De l’Àfrica a l’Empordà”. Es pot
obtenir a través de les parròquies i a dues
llibreries de Figueres: Edison, del c/ Sant Pau, i
Canet, de la Rambla.

