
Núm. 1.283
20 setembre 2020

“Em dic Llorenç Pascua i visc a Figueres (Cata-
lunya). He llegit tots els teus discursos i estic
d’acord amb tu. Tant que, si en reproduís algun aquí,
gairebé estaria expressant el que penso.
Com que tinc més edat que tu, et puc dir que fa 30
anys els científics ja alertaven que això del canvi
climàtic podia arribar. Però els que llavors tenien el
poder polític, igual que els que el tenen ara, no van
fer cas d’aquestes coses. A ells només els interessa
“jugar” amb l’economia i, de retruc, amb les perso-
nes, el patiment de les quals no sembla importar-los
gaire. Crec, com tu, que qui perd de vista l’objectiu
de la seva feina (en aquest cas el bé comú) ha de
ser substituït amb urgència. A mi, aquesta gent
també m’han decebut. Talment com un timoner
maldestre porten la humanitat cap al naufragi. Hem
de trobar, per al bé de tots, el sistema de fer-los
canviar d’ofici.
A part de continuar pressionant els governs, com
que, per sortir de l’atzucac on ens han portat, no
tenim gaire temps, no ens queda més remei que
actuar, també, pel nostre compte.
Gandhi va dir: “Sigues el canvi que vols veure en el
món”. Cada un de nosaltres és com un petit estat,
el govern del qual li correspon només a ell. Jo tinc

totes les carteres ministerials
en el govern de mi mateix.
Alguna d’elles tan important
com la de medi ambient,
juntament amb totes les altres
que no cal menystenir.
Doncs bé, si l’acord de París
sobre canvi climàtic diu que,
en els països rics, s’han de
reduir les emissions de CO2
fins al 50% abans de l’any
2030 a fi de no arribar al “punt de no retorn”, que
suposaria acostar-se als 2 graus d’augment de la
temperatura mitjana del planeta, jo també he de
complir amb aquest objectiu.
Què en trauré d’indignar-me quan veig que hi ha
països que es neguen a complir-lo? Estan governats
per ineptes que no han entès res. Jo no els puc
prendre com a model!”.

(continuarà)

Llorenç Pascua, Editorial del novembre de 2019 del
Butlletí de l’IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per
a la Defensa i Estudi de la Natura).
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Pensament de la setmana

“La malaltia és una mestra molt dura, però molt
bona mestra. He après a ser humil, a ser agraïda”.

M. Salut Ruiz

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXV DURANT L’ANY

“Els meus camins i els meus
pensaments estan per damunt

dels vostres tant com la
distància del cel a la terra”.
(Del llibre del profeta Isaïes)

“Els darrers passaran a primers,
i els primers a darrers”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT MATEU, APÒSTOL I EVANGELISTA
L’Evangeli que porta el nom de Ma-
teu el descriu com un publicà,
recaptador d’impostos a sou dels
romans, que fou cridat per Jesús, i
ell, deixant immediatament el seu
negoci, el va seguir (Mt 9,9). Així va
poder, després de conviure amb el
Senyor com un dels dotze apòstols, anunciar per
escrit la Bona Notícia del seu Evangeli, fent veure,
sobretot als mateixos jueus, com en Crist Jesús
s’acompleixen totes les promeses de l’Antic
Testament. Mateu és un viu exemple de com la
crida de Jesús és capaç de capgirar la vida de
qualsevol persona, per més allunyada que estigui.
La tradició posterior el fa dur la Bona Nova de
Jesús a les regions dels parts, a Pèrsia i a Etiòpia.



INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI

Les inscripcions per al nou curs de Catequesi te-
nen lloc fins al 30 de setembre, a les parròquies:

A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12 h.

A la Immaculada, dimarts i dijous, de 4’30 a 7 de
la tarda.

Al Bon Pastor, diumenges a la missa de les 9 h
o bé al tel. 972 670 711.

A la Sagrada Família, dijous 24 de setembre, de
6 a 7 de la tarda. A La Salle, per als alumnes del
col·legi, inscripcions a la mateixa escola.

A més de les inscripcions presencials es pot fer
també la inscripció telemàtica, a través de
l’enllaç de la web
http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

S’han d’inscriure al primer curs d’Iniciació els qui
compleixen els 8 anys durant l’any en curs.

LA RECONSTRUCCIÓ DE SANT PERE

Dijous vinent hi ha la conferència “Sant Pere i la
reconstrucció de la ciutat en la postguerra”, a càr-
rec de Joan Falgueras Font, arquitecte. A les 19 h,
al Cercle Sport, amb aforament limitat. Organitza
la delegació del Col·legi d’Arquitectes, que
després de la conferència inaugurarà, a la seva

seu de la plaça de l’Església, una exposició sobre
la reconstrucció.

PRIMERES COMUNIONS

Diumenge vinent, dia 27, i l’altre, 4 d’octubre, hi
haurà misses de Primeres Comunions a les 11 a
la Immaculada i a les 12 a Sant Pere. Si es pot
anar a una altra missa, hi haurà més aforament
disponible pels familiars dels nens/es. Gràcies.

ROMERIA DE FIGUERES AL MONT

La Romeria de Figueres al santuari de la Mare de
Déu del Mont tindrà lloc el dissabte 3 d’octubre,
si Déu vol, amb la missa a les 12 h. Aquest any
no es podrà fer autocar. Qui vulgui pujar a peu
des de Falgars, pot avisar els telfs. 972 670 711
o 676 199 655.

JORNADA DIOCESANA DE FAMÍLIES

Serà diumenge que ve, al Casal Bisbe Cartañà de
Girona, de les 10 a les 13 h, compartint experièn-
cies de vida i l’Eucaristia. + Informació: 639 818 699.

CINEMA RELIGIÓS A LA CATE

Diumenge vinent, dia 27, projecció de la pel·lícula
“L’Evangeli segons sant Mateu”, de Pier Paolo
Passolini, a les 5 de la tarda, a La Cate. Aforament
limitat. Entrades a la web www.lacate.cat

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS CONTRAFORTS I LES GÀRGOLES

Explica el llibre del Mil·lenari que els murs pe-
rimetrals de la nau de l’església de Sant Pere
estan reforçats per contraforts. Com és habitual
en l’estil gòtic català, l’espai entre contraforts es
va aprofitar per encabir-hi les capelles de la nau,
obertes al llarg dels segles XIV i XV.

A part de la funció de reforçar l’empenta de les
voltes de la nau, aquests contraforts servien de
suport a les conduccions que recollien les aigües
de pluja dels teulats. Encara funcionen les
canalitzacions disposades a la part superior, que
estan rematades amb gàrgoles que desguassen
l’aigua cap enfora. Aquestes gàrgoles repre-
senten figures d’animals i éssers fantàstics o
mitològics, i són una mostra de l’escassa
escultura gòtica que es conserva. Les del
campanar i cimbori van ser col·locades durant la
reconstrucció iniciada l’any 1941.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 12 de setembre:
Tess, Marta, Joana Martín Dubreu,
filla de Christian i de Serena.

Dia 13 de setembre:
Luis Angel Gálvez Tabares,
fill de Luis Alfonso i de María Isabel.

DEFUNCIONS

Dia 12 de setembre:
Adolfo Molinet Sala, de 99 anys.

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

“Quan l’home busca fer un món sense Déu
acaba fent un món contra l’home”.
“Quan es deixa de creure en Déu

de seguida es creu en qualsevol cosa”.


