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Aquest mes a moltes llars hi ha aquesta escena. A la
sala d’estar, amb tota la família reunida, apareixen
aquests personatges d’activitats extraescolars que
han vingut a oferir el seu producte:

L’esport, musculós i atlètic, explica els beneficis de
l’exercici físic i de la competició.

La música, ben elegant, omple l’estança de les seves
notes i convida a deixar-se transportar per la seva
harmonia.

L’anglès, vestit de lord britànic, no para de recoma-
nar que sense aquesta llengua no es pot anar pel món.

La dansa, fina i dolça, es mou amb elegància tot
convidant a apreciar la seva bellesa.

La informàtica, plena de dígits, aparells i jocs, ad-
verteix que ella serà cada dia més imprescindible.

Les classes de repàs, amb to de saviesa, recorden
que elles ajudaran a no perdre el fil del curs.

L’escoltisme i l’esplai, enjogassats, conviden al con-
tacte amb la natura i a fer grup d’amistat.

El ioga, relaxat i suau, explica que és essencial saber
respirar, meditar i sentir el cos.

Tapada per tants personatges, apareix
des del darrere, una altra figura, en
forma de dona vestida molt senzilla.
Intenta fer-se un lloc, s’apropa i diu:
“Perdoneu, jo soc la Catequesi; no vinc
pas a competir amb vosaltres”. Ales-
hores el pare de família li diu: “Així, tu,
per què serveixes?”

“Potser no serveixo per res”, contestà la Catequesi.
“Però m’agrada donar llum i color a tot plegat...”.

“Què vols dir amb això?, preguntà la mare de família.
“I si el nen no vol fer la Primera Comunió?”

La Catequesi respon: “Si volguéssiu la Primera Co-
munió, ja la farem, però és que us volem oferir molt
més. No només una festa. Us oferim la descoberta
d’un personatge que il·lumina tota la vida, i totes les
activitats. És Jesús. Si li feu un lloc, us ofereix de cop
l’harmonia, la bellesa, l’esforç, la saviesa, l’amistat, la
pau interior, la respiració de l’ànima i el compromís de
fer aquest món millor”.

I la Catequesi tornà humilment al seu racó.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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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

“No sempre podem agradar, però sempre
podem mirar de ser agradables”.

Voltaire

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXV DURANT L’ANY

“Escolteu, vosaltres que us
abraoneu sobre els pobres
per anorrear els desvalguts

del país”.
(De la profecia d’Amós)

“No podeu ser servidors de Déu
i de les riqueses”.

(De l’evangeli segons sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANTS ANDREU KIM TAEGON I COMPANYS

Uns laics van ser els que
van anunciar primerament
la fe cristiana a Corea, a
començaments del segle
XVII. Fins gairebé un segle
després no van arribar clandestinament uns
missioners francesos clergues. Aquelles petites
comunitats cristianes van sofrir durant el segle XIX
diverses persecucions cruentes que van ocasionar
més d’un centenar de màrtirs. D’entre ells, destaca
el primer sacerdot coreà, Andreu Kim, després
d’haver-se preparat d’amagat a l’estranger, i el laic
Pau Chong, catequista que va guiar la comunitat
durant vint anys. Tots dos van ser decapitats a
Seu ̈l. El papa Joan Pau II va canonitzar l’any 1984
els 103 màrtirs coreans.



INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI

Estem fent les inscripcions per al nou curs de cate-
quesi, fins al 30 de setembre, als segu ̈ents horaris:

– A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12 h.

– A la Immaculada (amb Poble Nou), dimarts i di-
jous, de 4’30 a 7 de la tarda.

– Al Bon Pastor, els diumenges abans o després
de la missa de les 9, o bé al tel. 972 670 711 o al
c/e bonpastor.figueres@gmail.com.

– A la Sagrada Família, el dia 29 de setembre, de 6
a 7 de la tarda.

– A La Salle i al Cor de Maria, pels alumnes d’aquests
col·legis, al mateix centre.

També es pot fer la inscripció telemàtica a través de
l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

S’apunten els nens i nenes que compleixen 8 anys
durant l’any en curs. Els que ja han fet la Primera
Comunió s’inscriuen a Seguiment i si són més grans
per la Professió de Fe i la Confirmació.

ROMERIA DE FIGUERES AL MONT

El dissabte 1 d’octubre és el dia de la Romeria de
Figueres a la Mare de Déu del Mont. A les 12 hi ha
la missa al santuari, i tot seguit el dinar, que pot ser
de pícnic o al restaurant (per reservar, 972 193 074).

Es pot pujar en autobús, amb sortida de la plaça del
Sol a les 10 h. També es pot pujar a peu des de
Falgars, sortint en cotxes a les 9 de l’Esclat
(coordinar-se amb Josep, 972 670 711) o Gerard
(676 199 655).

“NOSTÀLGICS” DE SANTA EUGÈNIA

Per participar a la trobada a la casa de Colònies de
Santa Eugènia d’Agullana del diumenge dia 2 d’oc-
tubre, cal apuntar-se via e-mail: santaeugenia-
nostalgics@gmail.com o al facebook: Trobada
Nostàlgics Santa Eugènia d’Agullana.

GRUP D’EVANGELI

Demà dilluns, reunió del grup d’Evangeli, a les 5 de
la tarda, als locals de la Immaculada.

COMIAT A MN. FLORENTÍ A BÀSCARA

Avui diumenge, a Bàscara se celebra una festa de
comiat i agraïment a Mn. Florentí Luis, que durant 25
anys ha estat rector de Bàscara i parròquies veïnes.

MISSA SOBRE L'EMPORDÀ

La Missa sobre l'Empordà d'aquest any serà el
diumenge 9 d'octubre, a les 5 de la tarda, al lloc
habitual, a la falda del castell de Sant Ferran.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 10 de setembre:
Nadia María Quinteros Imaca, filla de Boris i de
Zulema;
Haely Montserrat Montaño Zapata, filla de Victor
Hugo i d’Irma.

Dia 11 de setembre:
Erick Adrián Guerrero Hanganu, fill d’Adrián i de
Carmen Larisa.

-----------------
RECONCILIACIÓN

“La sangre del justo y la del malvado pasan por tu
mismo corazón. La espalda del que golpea y la que
recibe el latigazo son parte de tu mismo cuerpo.

En tus lágrimas lloran el dolor del bueno y la confu-
sión de su agresor. Tu misma ternura abraza el
rostro de tu madre María y el del soldado que te
clava. En tu corazón no hay excluidos, en tu cuerpo
todos cabemos, en tus lágrimas todos lloramos, en
tu ternura todos existimos. ¡Déjame entrar contigo,
Señor, en tu misterio, y vivir en el hogar de tu
pasión, donde reconcilias lo imposible!”.

Benjamín González Buelta, S J

LA NOSTRA HISTÒRIA

CRONOLOGIA DE SANT PAU
Anys 5/10: Naixement a Tars (Àsia Menor,
actual Turquia).

36: Conversió a la fe cristiana en el camí
de Damasc.

39: Primera visita als apòstols a
Jerusalem.

45-49: Primer viatge missioner.

49: Concili de Jerusalem.

50-52: Segon viatge missioner. Comença
a escriure les seves cartes a les
comunitats cristianes.

54-58: Tercer viatge missioner.

58: Arrest a Jerusalem, acusat pels jueus.

58-60: Presó a Cesarea durant dos anys.

60: Viatge com a presoner a Roma.

61-63: Dos anys d’arrest en el seu domicili de Roma.

64/67. Mor màrtir a Roma.


