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VOLER I PODER TREBALLAR
Sor Lucía Caram és una monja atípica,
certament, que està molt compromesa
en l’atenció als pobres i diu veritats que
ens fan reflexionar.
Ella afirma que cal canviar les polítiques
socials. No és sostenible un banc
d’aliments que vagi creixent. És cert que s’ha de donar
resposta a les emergències de persones que no poden
menjar, però si dura molt els estem acostumant
malament, mentre els governs ja els va bé que les entitats
socials tapem els seus forats i mancances.
Sor Lucía diu que el pa hauria d’arribar a totes les cases
per la suor del front i amb el treball de les persones, no
per beneficència. I critica que els plans socials dels
governs, en comptes d’incentivar la creació de llocs de
treball i mobilitzar la gent perquè pugui treballar, fan que
molts es quedin en el mínim indispensable i després
hagin d’anar a demanar. Hi ha persones que calculen que
guanyaran més amb una paga i anant a demanar que
anant a treballar, i és clar, no hi van.
El fet de reactivar cada cop més pagues sense
acompanyar la gent perquè treballin no serveix de res,
diu Sor Lucía. Les polítiques socials no han de portar a

Pensament de la setmana

“L’educació és la millor vacuna
contra la violència”.
Edward James

La Paraula del diumenge

DIUMENGE VII DURANT L’ANY
“Abans érem semblants
a l’home fet de pols; després
serem semblants a l’home
que és del cel”.
(1ª carta de Pau als de Corint)
“Estimeu els enemics, beneïu
els qui us maleeixen, pregueu
per aquells que us ofenen”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

la gent a preguntar-se quina paga puc tenir sinó quin
treball puc trobar.
Què s’hauria de fer? Sor Lucía apunta:
Apujar els salaris mínims, garantir que els lloguers no
siguin tan abusius, ajudar a la creació i el manteniment de
llocs de treball, ajudar els autònoms, facilitar que els
aprenents puguin aprendre oficis a les empreses, facilitar
l’homologació de títols de molta gent que ha vingut de
fora, aprofitar tot el capital humà i el talent que està
aportant la immigració i que els estem maltractant amb
tantes barreres burocràtiques. Cal regularitzar els
immigrants, que tinguin el permís de treball si no es vol
que treballin en negre i en economies submergides.
Les entitats socials –diu Lucía Caram– estem fent una
feina que no ens toca, i la seguirem fent per ajudar a
transformar la vida de les persones. Ajudem, sí, donem el
peix, però volem ensenyar a pescar, volem que el
desvalgut s’aixequi per ell mateix, volem oferir sortides
laborals, volem oferir formació, i en això les entitats ens
sentim molt soles. Cal que els governs reactivin
l’economia i el treball.
El que està en joc és la dignitat de les persones i el
progrés de la societat.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

SANTA PAULA MONTAL
Paula Montal neix a Arenys de Mar
el 1799. Als 10 anys es va haver de
posar a treballar de puntaire. Molt
activa i apostòlica a la parròquia,
aviat va ser pionera en l’educació i
la promoció de la dona, molt arraconada en aquell temps. Amb la
seva amiga Agnès Busquets va fundar una escola
de nenes a Figueres l’any 1829, a la qual van seguir
d’altres fundacions. D’aquí nasqué una congregació religiosa femenina vinculada a l’Escola Pia,
les Escolàpies, dedicades a l’ensenyament a partir
del somni de Paula Montal: una escola popular al
servei de la família per tal de transformar el món.
L’última etapa de la seva vida la va passar retirada
a Olesa de Montserrat, on morí el 1889, als 90 anys.
Fou canonitzada el 25-11-2001.

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 9 de febrer: Joan Manuel Sánchez Soler,
de 78 anys.
Dia 11 de febrer: Hermínia Ribas Viarnés,
de 89 anys.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Juan Silva Moreno amb Maria Moreno Da Silva.

----------------APRENDER A MIRAR CON TUS OJOS, SEÑOR
Mirar como Tú miras, Señor, con ojos claros y
limpios, comprendiendo siempre al hermano.
Saberse discípulo, no tenerse por maestro, y gozar
del aprendizaje diario.
Almacenar bondad en el corazón, admitir la
pequeñez y los fallos propios, quitar pronto la viga
de nuestro ojo, no humillar al hermano por no ser
como nosotros.
Poner por obra tus palabras, hablar con el
lenguaje de los hechos, olvidarse de máscaras y
apariencias.
F. Uribarri

LA NOSTRA HISTÒRIA
L’EXPULSIÓ DE DIMONIS
Jesús va viure en un món molt diferent del nostre món industrialitzat
occidental; era un món en el qual
moltes malalties mentals es veien
com possessions diabòliques. Per
això, Jesús, a més de curar malalts
també els treu els dimonis que els
tindrien posseïts, perquè en la manera de pensar
d’aquell temps tota malaltia no era només un mal
corporal, sinó també una conseqü ència del poder
del mal en l’home. El mateix Jesús va ser temptat
al desert per l’esperit del mal i el va vèncer per la
força i la fidelitat a la Paraula de Déu. En expulsar
els dimonis Jesús vol fer veure que ell porta
l’alliberament de l’home i del món del domini del
mal i del pecat. El poder de Déu que Jesús
manifesta contra el poder del mal és la prova que
el Regne de Déu ja ha arribat a la terra.

VIDA COMUNITÀRIA
INVITACIÓ A PARTICIPAR AL SÍNODE
El dissabte 5 de març, de 10 a 12 del matí, als
locals de la Immaculada, convoquem a una nova
trobada de consulta del Sínode. A més de la gent
dels Consells, grups, serveis parroquials i
feligresos en general, hi volem convidar aquesta
vegada també altres persones que no són
habituals a l’església, però que poden aportar la
seva visió personal, que pot ser de gran ajuda.
Aquest és l’esperit del Sínode, estar oberts i
escoltar tothom.
Per això serà bo que les persones que formem
part de les parròquies i comunitats pensem a qui
podem convidar del nostre entorn a participar i
aportar la seva col·laboració. Com a pauta de
diàleg, se’ls poden oferir les segü ents preguntes,
que es compartiran a la trobada:
– Quina experiència personal tinc en el meu
tracte amb la parròquia (o l’Església)? Com la
valoro?
– En què crec que la parròquia (o l’Església) pot
ajudar a fer créixer la nostra societat?
ARXIPRESTAT
Aquest dimarts els mossens i diaques de
l’arxiprestat tenen reunió a La Salut de Terrades.

Hi participaran dues responsables dels Serveis
Socials del Consell Comarcal.
PREMATRIMONIAL
Dissabte vinent, al matí, hi ha sessió d’acollida
prematrimonial per a parelles que es casen per
l’Església, als locals de la Immaculada.
BALANÇ ECONÒMIC DE L’ANY
Estem repartint el balanç econòmic de l’exercici
de l’any 2021, on consten les destinacions dels
ingressos i de les despeses de les parròquies.
Agraïm a tots els feligresos la col·laboració pel
manteniment de la nostra Església i tots els
serveis a la comunitat, i la tasca generosa dels
responsables de l’economia de les parròquies
que gestionen els comptes. L’Església es manté
exclusivament de les aportacions dels qui
l’estimem i valorem la seva missió.
DE CARA A LA QUARESMA
El dia 2 de març serà el Dimecres de Cendra, amb
la imposició de la cendra a la missa de les 10 del
matí a l’església de Sant Pere.
Els divendres de Quaresma hi haurà el Via Crucis
abans de la missa, a les 9’30, a Sant Pere.
Durant la Quaresma tindran lloc unes conferències i actes que s’aniran anunciant.

