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Abans que el papa Francesc ho
digués als pastors, Mn. Florentí ja feia
“olor d’ovella”. Barrejat enmig del
poble de Bàscara, i altres parròquies
veïnes, aquest mossèn, sense neces-
sitat de gaires teories ni proclames,
amb tota la seva senzillesa de vida i
de tracte, ha estat un rector amic de
tothom, tant dels que anaven a missa

com dels que no. Així ho han reconegut els pobles que
l’han tingut 25 anys de rector, en l’acte de comiat i
homenatge que li han dedicat el dia 18 de setembre a
Bàscara.

Un reconeixement, que segons Mn. Florentí, era
“immerescut, perquè tot el mèrit és de la gent, de la
gent! –repetia”. Té una humilitat que el fa fugir de les
lloances com la llebre fuig dels caçadors.

Els pobles s’hi han bolcat, tant els feligresos com les
entitats i associacions en les quals ell participava
activament, com la Llar del Pensionista, el Pessebre,
els caçadors, el club de futbol local... Quan en les
reunions de capellans discutíem que si el Barça, que
si l’Espanyol, ell exclamava: “Jo soc del Bàscara!”.

Home de Déu i home del poble, moltes tardes anava
a jugar al dòmino amb els avis, i anava a dinar cada

dia al bar-restaurant de Ca la Cati, i allà es feia amb
tothom de manera natural. El dia de l’homenatge es
va emocionar quan, després del dinar se li va apropar
des del bar un home molt allunyat de l’Església, amb
una cervesa a la mà, i es van acomiadar amb una forta
encaixada. I és que durant aquests anys tothom havia
pogut comprovar la bondat d’un home digne de ser
honorat, que ha estat com una paràbola viva de la
proximitat i la gratuïtat de Déu. Per alguna cosa Jesús
parlava amb paràboles, properes a la gent.

Mn. Florentí estimava la vida, passejava sovint per la
riba del riu Fluvià amb la seva gosseta Tula, que va
morir fa pocs anys, i li feia molta companyia. Els veïns
de la rectoria, però, sempre estaven pendents del
mossèn. Cada estiu se n’anava tot sol conduint el seu
cotxet cap a la seva Zamora natal, contra el parer de
tothom. I ell somreia.

Se’ns acaba la mena de mossens tan encarnats als
pobles, perquè ara els rectors tenen moltes parrò-
quies a atendre. Però tindrem referents com Mn.
Florentí que, sense cap ostentació, ens assenyalen el
camí. Als seus 91 anys ara està ben cuidat a la
residència de capellans “Bisbe Sivilla” de Girona; però
el seu cor bategarà sempre per Bàscara.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

MOSSÈN FLORENTÍ
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Pensament de la setmana

“La Verge Santíssima és la Reina del cel
i de la terra, però és més Mare que Reina”.

Santa Teresa de l’Infant Jesús

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY

“L’home d’esperit orgullós
se sentirà insegur, però el just
viurà perquè ha cregut”.

(De la profecia d’Habacuc)

–“Doneu-nos més fe”.
–“Només que tinguéssiu una
fe menuda com un gra

de mostassa...”
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS
“Oh Senyor, feu de mi un
instrument de la vostra pau.
Que on hi hagi odi, jo hi porti l’amor.
Que on hi hagi ofensa, jo hi porti
el perdó.
On hi hagi discòrdia, jo hi porti la unió.
On hi hagi error, jo hi porti la veritat.
On hi hagi dubte, jo hi porti la fe.
On hi hagi desesperació, jo hi porti l’esperança.
On hi hagi tenebres, jo hi porti la llum.
On hi hagi tristesa, jo hi porti l’alegria.
Oh Mestre, feu que jo no cerqui tant:
ser consolat com consolar; ser comprès com
comprendre; ser estimat com estimar. Perquè és
donant que es rep, perdonant que s’és perdonat,
morint que es ressuscita a la vida eterna”.



X MISSA SOBRE L’EMPORDÀ

La Missa sobre l’Empordà arriba a la 10ª edició.
Tindrà lloc diumenge vinent, dia 9 d’octubre, a les
5 de la tarda, a la falda del Castell, amb el lema
“Cuidar la Creació, cosa de tots”. Comptarem amb
l’aportació del president de l’IAEDEN, Llorenç Pas-
cua. Tothom hi és convidat.

INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI

Estem en els últims dies d’inscripcions per al nou
curs de catequesi, a hores de despatx parroquials.

– 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.

“NOSTÀLGICS” DE SANTA EUGÈNIA

Avui diumenge se celebra la trobada a la casa de
Colònies de Santa Eugènia d’Agullana, amb el re-
trobament d’un centenar de persones.

ORDENACIÓ DE MN. CARLES SÁNCHEZ

Avui diumenge, a la Catedral de Girona, a les 17 h,
Mn. Carles Sánchez serà ordenat de prevere.

CONSELL INTERPARROQUIAL

Reunió del Consell Interparroquial de les parròquies
de Figueres dijous vinent, dia 6, a les 20 h, als locals
de la Immaculada.

COMIAT A LES GERMANES ESCOLÀPIES

El dia 14 d’octubre, a les 7 de la tarda, al col·legi
de les Escolàpies de Figueres, hi haurà un acte
conjunt de comiat de les germanes M. Teresa i
Quimeta, escolàpies que se’n van perquè es tanca
la comunitat de Figueres per manca de vocacions.
Les persones que vulguin assistir-hi s’han d’apuntar
a la parròquia, abans de diumenge que ve, per pre-
veure l’aforament.

TRODADA DE LES HOSPITALITATS
DE LOURDES

El dia 12 d’octubre, festa de la Verge del Pilar,
tindrà lloc a Figueres la 56ª Trobada diocesana
de les Hospitalitats de Lourdes. A les 12 se
celebrarà una missa a l’església de Sant Pere,
amb la coral de joves que van a Lourdes, i
després un dinar de germanor amb sobretaula de
festa. Aquest dia del Pilar també hi haurà la
missa habitual de les 10 h.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 24 de setembre:
Clara Ymbert Marqués, filla d’Eduard i d’Eva.
Leonardo Rodríguez Cardoso, fill de José Ariel
i de Regiane.

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

ENVEJECER BIEN
“Cuando los signos de la edad marquen mi cuerpo,
y más aún cuando afecten a mi mente, cuando la
enfermedad que vaya a disminuirme o a causarme
la muerte me golpee desde fuera o nazca en mi in-
terior; cuando llegue el doloroso momento de tomar
conciencia de pronto de que estoy enfermo o
envejeciendo; y sobre todo en ese último momento
en que sienta que pierdo el control de mí mismo, en
todos esos oscuros momentos, oh Dios, concé-
deme comprender que eres Tú –supuesto que mi fe
sea lo bastante fuerte– quien está separando
dolorosamente todas y cada una de la fibras de mi
ser para penetrar hasta la médula misma de mi
esencia y llevarme contigo”.

Teilhard de Chardin

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’ESGLÉSIA I LES PERSECUCIONS
La persecució de l’emperador Neró
l’any 64, a fi de desviar contra els
cristians les acusacions que co-
mençaven a córrer contra ell per
haver provocat l’incendi de Roma,
significarà l’inici de les hostilitats
que, durant prop de 250 anys, de-
clararan les autoritats imperials
romanes contra els cristians de
l’Imperi.

Les raons d’aquesta hostilitat venen del fet que la
doctrina cristiana i la seva moral eren una clara
denúncia de la societat romana, despreocupada i
injusta. També hi va ajudar el secret amb què els
cristians envoltaven els seus ritus d’iniciació
formant una comunitat a part de les altres persones.
Una creixent aversió popular, pel desconeixement
de les pràctiques cristianes, juntament amb les
crítiques ferotges de diversos escriptors pagans,
agreujaven la situació de persecució.


