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Els evangelis parlen de la figura
important de Josep i, en canvi, no
recullen ni una sola paraula pro-
nunciada per ell. La història de la
salvació, de la qual Josep n’és un
pilar irreemplaçable, no es cons-
trueix sobre discursos brillants,

sinó sobre actituds humils i accions concretes.

Josep no ho va tenir gens fàcil per entendre el pla de
Déu sobre ell i Maria. I no obstant, va aprendre a
discernir la voluntat de Déu, que passava per davant
dels propis plans i criteris.

Josep és la figura de tantes persones que, des de
l’anonimat social i eclesial, des de segona fila, man-
tenen les famílies, les associacions, les parròquies.
Són els homes i dones que, sense fer soroll ni buscar
protagonisme, treballen en la fosca per amor a Déu i
als altres. El seu silenci és, com el de Josep, el clam
més eloqüent de la llavor evangèlica que creix
imperceptiblement.

No són imperceptibles els trenta anys de “vida ocul-
ta” de Jesús, convivint amb Josep i Maria? És el
creixement del dia a dia, quan sembla que no passa
res i, en realitat, s’està madurant tot.

Josep és també model pels joves que s’obren a la vida
i a la vocació.

Avui, Dia del Seminari, l’Església diocesana de Giro-
na, fa un clam gairebé de supervivència. La realitat és
que la mitjana d’edat dels preveres del nostre Bisbat
és en aquests moments de 73’5 anys, i dels preveres
en actiu és de 69’5 anys. Unes xifres preocupants, i
més ho serien si no confiéssim que l’Esperit Sant
sabrà indicar camins nous. La qüestió serà que
nosaltres sapiguem intuir i descobrir aquests camins,
tal com sant Josep va saber fer, amb gran generositat
envers Déu i el poble.

I que la necessitat no ens faci perdre la qualitat. Els
joves que senten la crida a ser preveres no van al
Seminari per ser apartats de la societat i del món, sinó
que són cridats per ser ferments de missió enmig del
món. Tampoc és per santificar-se ells sinó per ser
instruments de santificació per als altres, servidors i
no propietaris de la Paraula de Déu. És una vocació
de servei, d’entrega total a la causa de l’Evangeli, en
bé de les persones. Que Sant Josep ens inspiri noves
vocacions.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

SANT JOSEP I LA VOCACIÓ DE SERVEI

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI

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

“Quan nosaltres ajuntem les mans per pregar,
Déu obre les seves”.

Proverbi alemany

La Paraula del diumenge
DIUMENGE IV DE QUARESMA

“Viviu com els qui són de la llum”
(De la carta de sant Pau als d’Efes)

“¿Creus en el Fill de l’home?”. Ell
respongué: “I, ¿qui és, Senyor,
perquè hi pugui creure?”. Jesús li
diu: “Ja l’has vist: és el mateix que

parla amb tu”. Li diu ell:
“Hi crec, Senyor”. I l’adorà”.
(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

DES DE LA PISCINA DE SILOÈ

Només Vós, Senyor, podeu canviar la
nostra mirada per veure les perso-
nes tal com Vós les veieu: fills i filles
del Pare, capaços de veure i de viure
el camí de la fe, com el cec de naixe-
ment de l’Evangeli. Que no siguem
com els fariseus, guies cecs, incapaços de veure la
novetat que ens proposeu. Senyor Jesús, doneu-
nos el desig de sortir de la fosca del pecat i veure-hi
clar. Que la claror de l’Evangeli il·lumini la nostra ce-
guesa i puguem acompanyar tantes persones que
busquen la vostra llum. Els qui volem caminar com
a fills de la llum veiem sovint que es posa en qües-
tió la força renovadora de la vostra Paraula
lluminosa, en un món que prefereix la comoditat de
la ceguesa. Ajudeu-nos a veure i a creure, Senyor!



AVUI, DIA DEL SEMINARI

Avui celebrem el Dia del Seminari, amb el lema
“Aixeca’t i camina”. Preguem per les vocacions
presbiterals i fem la col·lecta extraordinària a
totes les misses per ajudar el Seminari Diocesà,
l’Interdiocesà, i al manteniment de l’edifici de
Girona, que acull activitats pastorals.

FESTA DE SANT JOSEP

Avui diumenge, a més de les misses habituals, a
les 10 del matí, celebrem la missa patronal a la
capella de la comunitat de religioses de Sant
Josep, amb la Coral de Vila-sacra.

PER A LECTORS DE LA PARAULA

Demà dilluns, oferim una sessió formativa de cara
a millorar la proclamació de la Paraula de Déu a
la Litúrgia, adreçat a totes les persones que
llegeixen les lectures a les misses. A les 19’30 h,
a l’església de la Immaculada, amb l’assesso-
rament de Gerard Carrión.

VETLLA DE PREGÀRIA DE QUARESMA

Aquest dimecres, dia 22, ens trobem les
parròquies dels arxiprestats de l’Alt Empordà per
compartir la Vetlla de pregària de Quaresma estil

Taizé, a l’església de Palau-saverdera, a les
19’30 h. Entorn del tema central de Getsemaní,
pregarem, meditarem, cantarem i rebrem el
testimoniatge d’una voluntària de la presó.

FESTA DE L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

Dissabte vinent, dia 25, festa de l’Anunciació del
Senyor, encarnat en les entranyes de la Verge
Maria, celebrarem una missa a les 10 del matí a
Sant Pere, en la qual les germanes Filles de la
Caritat de Sant Vicenç de Paül faran la seva
renovació de vots.

PRESENTACIÓ D’UN NOU ESPAI
DE CÀRITAS

Dissabte que ve, dia 25, a les 5 de la tarda, es
presentarà el nou local anomenat “Espai amb
cor”, on s’instal·larà el nou rober de Càritas i
altres serveis, situat a la cantonada dels carrers
Clerch i Nicolau i Sant Antoni. Hi haurà una
desfilada de roba reciclada i sostenible, es podrà
visitar el local i s’informarà dels projectes que s’hi
portaran a terme.

VIA CRUCIS

Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Juan Carlos García Requena
amb Irania del Carmen Castellano García.

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

PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco,
en la mina, en el puerto. Padre nuestro que estás
en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno.
Padre nuestro que estás en la escuela de gratis,
y en el verdulero, y en el que pasa hambre y en el
poeta, ¡nunca en el usurero! Padre nuestro que
estás en la tierra, en un banco del prado leyendo,
eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros
del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra,
en la espiga, en el pecho de todos los que son
buenos, Padre que habitas en cualquier sitio,
Dios que penetras en cualquier hueco, Tú que
quitas la angustia, que estás en la tierra, Padre
nuestro que sí que te vemos los que luego te
hemos de ver, donde sea, o ahí en el cielo”.

Gloria Fuertes

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL CISMA D’ORIENT

El trencament entre l’Església
oriental (grega) i l’Església
occidental (llatina), que dura
fins als nostres dies, és cone-
gut com el Cisma d’Orient.
Encara que la ruptura definitiva
no es va produir fins al 1054, s’havia anat gestant al
llarg de diversos segles d’incomprensions i de falta
d’entesa. Els principals factors són: Diferència de
llengua (llatí-grec); diferència cultural (diversos
costums litúrgics i eclesials); excessiu poder dels
emperadors bizantins sobre l’Església Oriental,
mentre que a Occident els papes de Roma asse-
guraven la independència de l’Església; l’Església
occidental era primacial, centrada entorn del Papa,
mentre que l’oriental era patriarcal, amb diversos
patriarques; l’aliança entre el Papa i l’Imperi dels
francs a Occident; l’Islam va conquerir extenses
regions dels cristianisme oriental, sense que Occident
reaccionés.


