
Núm. 1.380
20 novembre 2022

Els preveres ens trobem
sovint que ens criden per
donar els últims sagraments a
una persona malalta quan ja
està molt greu, perquè “no
s’espanti” si veu que hi va el
mossèn.

És un error, primer perquè és millor rebre la Unció dels
Malalts en plena consciència, com tots els sa-
graments; i en segon lloc, perquè amagar la mort a
una persona estimada pot provocar que li impedeixis
endreçar la vida. Quantes persones, veient propera la
seva fi, han aprofitat per reconciliar-se amb Déu, o
amb un familiar, o per poder acomiadar-se i marxar en
pau, sense assumptes pendents.

Els especialistes diuen que cada bona mort afecta,
com a mínim, cinc persones. Cada mala mort, al revés.
Viure la mort sentint-se acompanyat dona una gran
pau al qui se’n va i als qui es queden. Molta gent es
pensen que si el malalt no s’adona de la seva gravetat
marxarà més tranquil, però això és molt dubtós. No és
fàcil parlar de la mort obertament, però val la pena
parlar abans i aclarir les voluntats del malalt abans
que sigui massa tard, quan ens costi molt interpretar
el llenguatge no verbal.

El dolor físic i corporal d’un malalt no ho és tot, en-
cara queden moltes coses. Si no es pot aconseguir
la curació del cos, queden esperances de guarició
espiritual, com és la reconciliació amb un mateix,
amb els altres i amb Déu, si ets creient. A mesura
que el cos perd energia, augmenta la necessitat de
transcendència, i el creient va fent les paus amb
els límits de la naturalesa humana i és capaç de
lliurar-se a les mans de Déu amb una pregària
confiada.

Hi ha persones, però, que veuen la pregària com si
Déu estigués al seu servei: “No m’ha concedit aquest
favor o miracle? Doncs no resaré més, si no serveix
per res...”. No. L’oració és relació, i una relació d’amor.
La malaltia ens fa baixar de l’escambell, ens col·loca
en una situació d’humilitat, de pobresa màxima, i ens
obre a rebre l’ajuda dels experts, metges, infermeres...
i, si ets cristià, ens uneix al Crist, que com a home ha
conegut el sofriment i la mort i com a Déu ens salva i
ressuscita.

La pregària d’un malalt no és mai pobra. És la pre-
gària d’un pobre. És l’autèntica pregària.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

MARXAR EN PAU

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

“No s’educa per la pau; s’educa per la
competència, i aquest és el principi de

qualsevol guerra”.
Maria Montessori

La Paraula del diumenge
JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

“Doneu gràcies al Pare, que us
ha fet dignes de tenir part
en l’heretat del poble sant,
en el Regne de la llum”.

(Carta de St.Pau als de Colosses)

“Jesús, recordeu-vos de mi,
quan arribeu al vostre Regne”.

(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANTS ANDREU DUNG-LAC I COMPANYS
El calendari litúrgic celebra, en una
única festa, la memòria de 117 dels
moltíssims màrtirs, alguns missio-
ners i força més d’autòctons, que
moriren per la fe al Vietnam, en di-
verses èpoques de persecució que
hi hagué des de l’inici de la
predicació evangèlica, l’any 1615,
fins a l’assoliment de la llibertat
religiosa a finals del segle XIX.
Andreu Dung-Lac, que encapçala la llista, fou ve-
nut pel seu pare a un catequista cristià, i arribà a
ser ordenat prevere. Desplegà una gran activitat
apostòlica, fou empresonat diversos cops, i fou
decapitat a Hanoi l’any 1839.
El Papa Joan Pau II va canonitzar aquests màrtirs
l’any 1988.



RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR

Sant Pere: 2.030 €; Immaculada: 800 €

Bon Pastor: 283 €; Poble Nou: 330 €

Sagrada Família: 280 €

MISSA FAMILIAR DE LA CATEQUESI

Avui, a les 11, a l’església de la Immaculada.

CINEMA ESPIRITUAL

Dimecres vinent, a les 7 del vespre, a La Cate,
s’ofereix la segona pel·lícula de la Mostra de
Cinema Espiritual, titulada “Van arribar de nit”,
sobre la matança de jesuïtes a El Salvador.

PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Aquest dimarts, a partir de les 7 de la tarda,
abans i després de la missa de 2/4 de 8 a
l’església de la Immaculada, participarem a la
cadena de pregària per les vocacions del Bisbat
de Girona.

TROBADA DE PARES DE CATEQUESI

Dissabte vinent, a les 15’30 h, a la Immaculada,
amb el tema de l’educació dels fills.

SORTIDA A LA SALUT DE SANT FELIU

El 6 de desembre, dia festiu, les parròquies de Fi-
gueres oferim una peregrinació al Santuari de la

Mare de Déu de La Salut de Sant Feliu de
Pallerols, amb una visita prèvia al Santuari del
Far. Hi haurà la missa a La Salut i dinar de
germanor al restaurant del Santuari. Inscripcions
a la parròquia.

VOLUNTARIS PEL GRAN RECAPTE
D’ALIMENTS

Es necessiten persones voluntàries pel gran
recapte dels dies 25 i 26 d’aquesta setmana.
Oferir-se al telèfon de Càritas: 972 504 152 o a la
parròquia.

DUR EL PESSEBRE A LA MARE DE DÉU
DEL FAU

Diumenge que ve es fa una sortida familiar, per
començar l’Advent, amb caminada apta per
mainada, portant un pessebre a la capella de
la Mare de Déu del Fau. Sortida en cotxes a
les 8 h de l’Esclat, i tornada a migdia. Informa-
ció: 972 670 711; palounierga@gmail.com;
yonalberch@hotmail.com.

CONFERÈNCIA SOBRE SALUT EMOCIONAL

El dia 2 de desembre, a les 19’30 h, el Dr. Albert
Sala oferirà una xerrada-col·loqui sobre “Equilibri
emocional i sentit de la vida”, a l’Institut
Muntaner de Figueres. Organitzen les parròquies
de l’Arxiprestat amb motiu del temps d’Advent.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 12 de novembre:
Alaia Maria Huari Veizaga, filla de Miky i Ana Alicia.

Dia 13 de novembre:
Silvia Puy Cuadrado, filla de Javier i de Marta.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Julio César Arrázola Céspedes amb Beatriz
Flores Corazi.

DEFUNCIONS
Dia 7 de novembre:
Mª Encarnación Galán Braojos, de 92 anys.

Dia 8 de novembre:
Francisca Torres Fernández, de 85 anys.

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

MADRE DE LA IGLESIA
“¡María, ayuda a nuestra fe! Abre nuestro oído a la
Palabra, ayúdanos a fiarnos plenamente de Dios.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. Re-
cuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino”.

Papa Francisco

LA NOSTRA HISTÒRIA

RELIGIÓ OFICIAL DE L’IMPERI

El procés d’acostament a
l’Església iniciat per l’emperador
Constantí té la seva culminació
l’any 380, quan l’emperador
d’aleshores, Teodosi, converteix
el cristianisme en religió oficial
de l’Imperi. L’antiga religió paga-
na va essent deixada de costat fins a ser considerada
contrària als interessos de l’Estat romà, i l’Imperi
esdevindrà oficialment cristià. Aquesta barreja de
religió i Estat comportarà sovint que l’emperador es
posi en els assumptes de l’Església. Aquest estret
lligam entre les dues potestats, en molts casos va
treure llibertat a la mateixa Església, però també és
veritat que començarà una època de gran vitalitat
religiosa. Com a mostra d’aquesta vivesa és la
celebració dels primers concilis ecumènics, l’aparició
d’importants pensadors cristians, anomenats “Pares
de l’Església” i la construcció de grans basíliques
cristianes.


