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QUI FA LES FEINES QUE NINGÚ VOL FER?
En Rachid escombra la plaça els diumenges de bon
matí, quan encara ningú circula pels carrers. Amb el
seu cabàs gros i una escombra arreplega les deixalles
tirades per terra la nit anterior: hi sol haver papers,
fulles, cartons, llaunes, burilles, etc. En Rachid forma
part d’una empresa per la neteja de la via pública. Va
venir ja fa anys del Marroc a Figueres i sempre ha
treballat d’escombriaire. La seva dona fa feines a
cases particulars i entre tots dos mantenen els seus
tres fills, d’edat escolar, i encara, quan poden, envien
alguns diners a les seves famílies del Marroc.
La Yesenia és una noia boliviana que fa de cuidadora
a casa d’un matrimoni gran. També dorm a la casa
perquè el matrimoni, que només té un fill que viu a
fora, necessita atenció a les nits. Així, de passada, la
noia s’estalvia de llogar una habitació o un pis, cosa
que li seria molt difícil d’aconseguir perquè li demanen
un contracte de treball i no pot tenir contracte perquè
encara no té els papers de residència. La Yesenia
només fa festa unes hores el diumenge a la tarda, i
aprofita per sortir perquè li toqui una mica l’aire.
La Nadia és una noia romanesa que fa de cambrera a
un bar-restaurant. Amb pocs mesos va aprendre
l’idioma i va aconseguir el lloc de treball. Treballa un
fotimer d’hores a la setmana, caps de setmana inclo-

sos, i només fa festa els dilluns,
que és quan el bar-restaurant està
tancat. Ella aprofita els dilluns per
estudiar música, però li falta temps.
Els dies que treballa voldria estudiar als vespres però sovint acaba
a altes hores pels sopars, arriba a
l’apartament que comparteix amb una amiga polonesa i no pot estudiar perquè cau rendida de
cansament. Quan ha gosat insinuar a l’amo que
necessitava una reducció d’hores o un augment de
sou, ha rebut la insolent resposta del prepotent que
t’assenyala la porta de sortida.
Avui és Corpus, Dia de la Caritat: cal agrair tantes
persones immigrants que, per sobreviure, fan les
feines que ningú vol fer. I faig una pregunta: ¿seria
massa agosarat demanar als empresaris que es diuen
cristians que no explotessin els treballadors? I una
altra: els cristians, la gent de bona voluntat, els bancs
i les administracions públiques que tenen pisos
tancats, ¿no els podrien llogar a preus assequibles a
tantes persones que viuen escanyades per un sistema
injust que impedeix un dret fonamental com és el dret
a l’habitatge?
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

Un cristià, quin diumenge celebra si hi falta
la trobada eucarística amb el Senyor?

SANT JOAN FISHER I SANT TOMÀS MORE

Papa Francesc
La Paraula del diumenge

CORPUS CHRISTI
“Això és el meu cos, ofert per
vosaltres. Feu això per celebrar
el meu memorial”.
(1ª carta de Pau als de Corint)
“Jesús prengué els cinc pans i
els dos peixos, els beneí, els
partí i els donava als deixebles
perquè els servissin a la gent”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Dos sants anglesos del segle
XVI, Joan Fisher, bisbe, i
Tomàs More, pare de família i
literat. Humanistes d’àmplia
cultura, van voler conjugar el
seu humanisme amb la fidelitat més radical a la seva fe cristiana. Van morir
màrtirs en negar-se a reconèixer la dissolució del
matrimoni del rei Enric VIII i la seva pretensió
d’erigir-se en cap de l’Església d’Anglaterra. Joan
Fisher va ser professor de Cambridge i bisbe de
Rochester; Tomàs More fou canceller reial, casat i
pare de quatre fills, i autor d’obres de reconeguda
rellevància. Van ser decapitats amb pocs dies de
diferència l’any 1535. Foren canonitzats conjuntament per Pius XI el 1935 com “dos exemples de
fidelitat”.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 11 de juny:
Adrián Moreno Chavez, fill de Sergio i de Marta.
Dia 12 de juny:
Chloe Amiel Peiris, filla de Xavier i de Maria.

DEFUNCIONS
Dia 9 de juny:
Encarna Fernández González, de 85 anys.
Dia 10 de juny:
Maria Rosa Tutau Jordà, de 101 anys.

----------------“La Eucaristia nos ofrece el don de poder
amasar de forma inseparable la caridad y la
vida de los pobres. ¿Cómo vivir la Eucaristía sin
estar cerca de aquellos más hambrientos con
quienes se identifica Cristo? Esta caridad,
corazón de nuestra fe y de la propia solemnidad
del Corpus Christi, nos mueve al amor fraterno,
pues “cerrar los ojos ante el prójimo nos
convierte también en ciegos ante Dios”.
Cáritas

LA NOSTRA HISTÒRIA
LES PRIMERES COMUNITATS CRISTIANES
Els grups dels quals provenien els
primers cristians eren bàsicament
quatre:
• Els cristians jueus de Palestina:
Els dotze apòstols n’eren tots.
• Els cristians jueus de la Diàspora: Eren jueus
que no habitaven a Palestina, sinó en les grans
ciutats del Mediterrani i que es van convertir al
cristianisme. El més conegut és Pau de Tars.
• Els cristians que eren prosèlits: Eren pagans
(grecs i romans) convertits al judaisme i molts
d’ells van passar-se a la fe cristiana.
• Els cristians d’origen gentil: Eren pagans que
van esdevenir cristians sense passar abans per
la pràctica de la religió jueva. L’apòstol Pau és
qui va començar a predicar directament als
gentils o pagans.

VIDA COMUNITÀRIA
AVUI, CORPUS CHRISTI, DIA DE LA CARITAT
Avui, Solemnitat del Corpus, és el Dia de Caritat, es
fa la col·lecta extraordinària a favor de Càritas, al
50% per Càritas Diocesana i per la Càritas local. Les
memòries de Càritas donen compte de com
reverteixen els nostres donatius en bé de les
famílies necessitades. “Som el que donem. Som
amor”, un lema que enllaça la caritat amb el do de
l’Eucaristia.
AVUI, TROBADA DE PARRÒQUIES A LLERS
Les persones que formen part de grups i moviments
de les parròquies del nostre arxiprestat i feligresos
en general som convocats a una trobada de fi de
curs avui diumenge, a les 5 de la tarda, a la
parròquia de Llers. Hi haurà una explicació del
retaule de l’església de Llers pel seu autor Josep
Ministral, un intercanvi per grups, una pregària
conjunta i un pica-pica de germanor final. Hi som
tots convidats a participar-hi!

missa del Sagrat Cor a les 10 a Sant Pere, i després
exposició del Santíssim i torns de vetlla durant tot
el matí, fins a la 1. A la tarda l’església ha de quedar
habilitada pel concert programat.
CONCERT D’UNA MISSA DE RÈQUIEM
El gran cor “La Cantarela” de Béziers (França)
oferirà a l'església de Sant Pere de Figueres la
“Missa de Rèquiem” de J.D.Bomtempo, divendres
vinent, dia 24, a les 7 de la tarda, amb entrada lliure,
gràcies al suport de l’Ajuntament de Figueres. Amb
piano Steinway, timbals i coral, és un tresor de la
música sagrada.
FESTA DE SANT PERE
El dia 29, festa del patró Sant Pere, l’Ofici solemne
serà a les 12 del migdia. I a les 8 del vespre oferim
el III Concert d’orgue, a càrrec de Joan Xavier Vidal
i Dalmau, organista de la parròquia, amb peces
clàssiques i amb pantalla davant de l’altar.

FESTA DEL SAGRAT COR I SANT JOAN

CELEBRACIONS DE LA PARAULA

Divendres, dia 24, se celebra la festa del Sagrat Cor
de Jesús. La festa de Sant Joan Baptista passa
litúrgicament al dia anterior, el dia 23, que se
celebrarà la missa de Sant Joan a 2/4 de 8 del
vespre a la Immaculada. Divendres, hi haurà la

Les persones que fan Celebracions de la Paraula
tenen una trobada de formació i fi de curs dissabte
vinent, a la parròquia de Beuda, a 2/4 d’11,
juntament amb els de La Garrotxa. La ponència serà
de Mn. Lluís Suñer, actual Administrador diocesà.

