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“Hi ha homes i dones que viuen sense esperança de
la salvació, sense saber-se estimats per Déu. Això
ens ha de cremar!” (José M. Calderón, director de
les Obres Missionals Pontifícies del DOMUND).

Els missioners i missioneres són persones que han
experimentat l’escalf de l’amor de Déu i se’n van
allà on faci falta per transmetre aquest amor a tan-
ta gent que no el coneix. I ho fan des de la
proximitat humana, des de la senzillesa i la
tendresa, no des de les teories ni de la imposició.

Evangelitzar és abans de tot compartir, acompanyar
i procurar endolcir la vida de les persones. Això és
el que feia Jesús pels camins polsosos de Palestina i
el que fan els missioners i missioneres pels camins,
també polsosos, del Tercer Món.

Que tothom es pugui sentir valorat i estimat. I esti-
mat per Déu. Això tan gran s’obté amb mitjans
molt petits i senzills. Deia la poetessa Joana Raspall:
“Només amb un somriure que em facis, tot passant,
ja m’omplo d’alegria i veig el món més gran”. Un
educador dels menors no acompanyats (MENA) ex-
plicava als voluntaris de Càritas de Figueres que és

molt important que quan trobem joves d’aquests
siguem capaços d’acostar-nos-hi i preguntar: “Hola,
com estàs? Com et dius?”. Només si se senten aco-
llits, algun dia se sentiran integrats.

Que bonica l’expressió del qui diu: “No puc solucio-
nar el teu problema ni el teu dolor, però puc estar
al teu costat”. Simplement. Com aquell infant que
tot jugant al parc veu una dona que està plorant
en un banc, s’hi acosta, i s’està amb ella una bona
estona. Quan torna, la seva mare li pregunta què li
ha dit a la dona, i el fill respon: “Res, estava molt
trista i l’he ajudat a plorar”.

Veient com està el món, fa falta molta gent, molts
infants, joves i grans, “missioners de proximitat”,
que almenys “ajudin a plorar”. Només si amorosim
ferides, si sabem consolar, algun dia podrem com-
partir la salut i el somriure. Ara bé, si no fem res, es
farà realitat aquella terrible frase d’Albert Einstein:
“La vida és molt perillosa. No pas per les persones
que fan el mal, sinó per les que s’asseuen a veure
què passa”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

MISSIÓ DE PROXIMITAT

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI
UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:

Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou, de Figueres.

Testimoni de la setmana

SANT JOAN PAU II

Dimarts se celebra Sant Joan Pau II,
papa, canonitzat l’any 2014, junta-
ment amb el papa Joan XIII. Karol
Wojtyla neix el 1920 a Wadowice
(Polònia). De jove, pensà en fer-se
carmelita, després d’introduir-se en les obres de
santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu. Però
entrà al seminari clandestí de Cracòvia. Sempre va
lluitar contra el comunisme que negava Déu. Des-
prés de ser arquebisbe de Cracòvia, el 1978 és elegit
Papa, el primer papa polonès de la història i el
primer no italià des del segle XVI. El seu pontificat,
que va durar 27 anys, va destacar per la gran acti-
vitat amb les persones (famílies, joves, malalts), pels
seus viatges apostòlics, pel treball ecumènic i pel seu
magisteri (14 encícliques, Nou Catecisme i Dret
Canònic) Morí el 2 d’abril del 2005.”.

Pensament de la setmana

“No ser estimats és una desventura;
la veritable desgràcia és no estimar”.

Albert Camus

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXIX DURANT L’ANY
“Des de menut coneixes les

Sagrades Escriptures que tenen el
poder de donar-te la saviesa que

duu a la salvació”.
(2ª carta de Pau a Timoteu)

“Hem de pregar sempre, sense
perdre mai l’esperança”.

(De l’evangeli segons sant Lluc)



AVUI, DIA DEL DOMUND

Avui celebrem el dia del DOMUND, amb la
col·lecta extraordinària per les Missions.
Aquest any el Domund es fa en el marc del Mes
Missioner Extraordinari. El Papa Francesc l’ha
convocat per prendre consciència de l’esperit
missioner amb què hem de viure la nostra fe,
com a “Batejats i enviats”.

MISSA FAMILIAR

Avui diumenge, a les 11, a la Immaculada.

SORTIDA DE FAMÍLIES PER LA PAU

Avui diumenge, organitzada per la Pastoral
Familiar del Bisbat, hi ha una sortida al
Santuari de La Salut de Terrades, sota el tema
de la Pau, adreçat a totes les famílies que
vulguin.

“NINGÚ SENSE LLAR”
Dijous, dia 24, hi haurà una concentració a
favor de les persones sense llar a les 12 del
migdia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres.
De les 11 a la 1 es recolliran signatures per la
Campanya “Ningú sense llar” i també sacs de
dormir, abrics, motxilles, etc. Materials d’hivern

que també es poden portar a la botiga de
Càritas durant tota la setmana.

HORARI DE CONFESSIONS

A més d’hores convingudes, es pot rebre el
sagrament de la Penitència els següents dies i
llocs:

—Primer divendres de mes, a la capella de les
religioses de Sant Josep, de les 18’30 a 19 h.

—Segon divendres de mes, a l’església de la
Immaculada, de les 18 a les 18’30 h.

—Tercer dijous de mes, a la capella de les
religioses de Sant Josep, de les 18 a les 18’30 h.

MIL·LENARI DE SANT PERE
Diumenge passat es va anunciar la celebració
del Mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de
Figueres, que tindrà lloc durant tot l’any 2020.
Però el proper mes de novembre d’enguany
s’ofereix ja, com a introducció al Mil·lenari, un
cicle de conferències titulat “Mil anys de
presència cristiana a Figueres”. Tindrà lloc cada
dilluns del mes de novembre, a les 7 de la
tarda, al Cercle Sport, començant el dia 4 amb
una conferència de Joan Armangué.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LLIGA D’ACCIÓ SOCIAL (V)

Seguim amb el Discurs de Xavier Fages de Climent, en
inaugurar-se la Lliga d’Acció Social de Figueres el dia
26 d’abril de 1908:

“A ton fill quan se t’allunya se’l coneix pel renegar”,
canta amb plany dolorós a la nostra Catalunya el seu
gran poeta. I heus aquí una obra d’acció social a que
podem dedicar-nos també sense necessitat d’altra cosa
que tenir el cor encès d’amor de Déu. ¿Consentiríem
passant pel carrer que qualsevol del públic insultés a
la vostra mare, o tirés brutícia sobre la vostra dona o la
vostra germana? Certament que no i no obstant
consentim a tothora que del nom sant de Déu, el
nostre Creador i el nostre Pare se’n faci públic escarni
i se’l blasfemi amb una tranquil·litat que esparvera i
amb un cinisme que indigna.

Moltes vegades podreu increpar al qui renega i fer-li
notar la seva reprotxable parla, logrant d’ell un
assentiment respectuós. En altres, certament no us serà
possible i en moltes seria temeritat que ho féssiu, però
sempre podeu fer sentir la vostra protesta contestant
amb veu forta i clara que el blasfem senti, amb un
“alabat sigui el sant nom de Déu!”.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 13 d’octubre:

Martina Daennerys Paulino Peguero,
filla de Marty Ramon i de Grisaurys;

Chloe María Rodríguez Toro,
filla de Jorge Luis i de María Camila.

DEFUNCIÓ
Dia 13 d’octubre:
Lluís Carberol Juez, de 73 anys;

Joan Dalmau Pairutó, de 86 anys.

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

“Pare, el vostre Fill Jesucrist ens encomana la
missió: “Aneu i feu deixebles a tots els pobles”.
Concediu-nos la gràcia de ser testimonis de
l’Evangeli, ajudeu-nos a fer que tots els pobles
puguin experimentar l’amor salvífic i la
misericòrdia de Jesucrist”.


