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EL GURU I L’ABAT
L’abat d’un monestir anà a consultar un guru de
l’Himàlaia. Li explicà que no li arribaven joves candidats, que quedaven molt pocs monjos.

dats i en aquella comunitat es
tornà a sentir el cant joiós dels
monjos”.

-Hem comès cap pecat perquè el monestir es vegi
en aquesta situació?

Fins aquí el conte. La realitat és
que la humanitat ha mirat de
buscar Déu en llocs diversos, però
la nostra fe cristiana l’ha trobat
sempre en el germà. Seguim el
camí de Jesús, Déu fet home per salvar... el nostre
“monestir”, amb nosaltres a dintre.

-Sí –respongué el guru-. Un pecat d’ignorància. Un
de vosaltres és el Messies “disfressat” i no ho sabeu.
Qui podria ser? El cuiner? El sagristà? No, ell no! Té
molts defectes... Però no podrien ser els defectes
de cadascú part de la disfressa?
En arribar al monestir, l’abat els explicà el que havia
esbrinat. Els monjos van començar a mirar-se els
uns als altres:
-El Messies... aquí? Increïble! Tot i que, si va disfressat... llavors, tal vegada... podria ser en tal... o tal
altre o...? Des d’aquell moment començaren a tractar-se amb respecte i consideració. “Mai se sap”,
pensava cadascú per si mateix quan tractava un altre monjo: “i si fos aquest?”.
Així, el monestir recuperà el seu antic ambient de
goig desbordant, aviat hi tornaren a entrar candi-

Pensament de la setmana

I és que apartar-se dels germans i de les seves necessitats, per enrocar-nos en el nostre interior, en la
nostra plenitud personal, en la nostra pròpia felicitat, siguis laic, prevere o monjo, pot ser que resulti
agradable, i fins i tot fascinant, però no és gens
cristià.
Que durant el nou curs que anem a començar sapiguem descobrir el Crist Messies amagat en el
germà, segons la coneguda (i poc practicada)
màxima evangèlica: “Tot allò que fèieu a un
d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a
mi” (Mt 25, 40).
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

NAIXEMENT DE LA VERGE MARIA

“Sofrim massa pel poc que ens manca i
gaudim poc pel molt que tenim”.
W.Shakespeare
La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY
“Sigueu valents, no tingueu por:
Aquí teniu el vostre Déu que ve
per fer justícia”.
(Del llibre del profeta Isaïes)
“Tot ho ha fet bé: fa que els
sords hi sentin i que
els muts parlin”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Dimecres, dia 8, recordant el naixement de Maria, celebrem la festa de
“l’aurora de la nostra salvació”,
perquè és Maria qui ens porta el
Salvador. D’ella ens ha nascut el sol
de justícia, el Crist, Déu fet home. La
litúrgia
només
celebra
tres
naixements: el de Jesús, el de la
Verge Maria i el de Joan Baptista. Des del segle VI
es venera a Jerusalem el lloc on se suposa que va
néixer la Mare de Déu. El 8 de setembre és la festa
de moltes advocacions locals de la Mare de Déu,
les “marededéus trobades”. És el millor signe de la
proximitat de Maria a la història i a la vida concreta
de cada persona i de cada lloc. Les advocacions
són, entre altres, Núria, Meritxell, el Mont, Tura,
Salut, Nativitat, Gràcia, Queralt...

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 14 d’agost:
José Miguel Córdova Leiva, fill de María José.
Dia 27 d’agost:
Briseida Gabarre Rey i Dayron José Gabarre Rey,
fills de Luis i de Salud.
Dia 28 d’agost:
Iker Díez López, fill de Ricardo i de Verónica.
Dia 29 d’agost:
Alma María Obando Ríos, filla de Johnny i de
Jessica-Leandra.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Eduard Cortés i Portell i Noemí Fernández Méndez;
Cristian Juárez Rubio i Cristina Barranco Aguilar.

CASAMENT
Dia 28 d’agost
Marcello Saverio Valerio Castelo amb Cristina PiGibert Del Pozo.

DEFUNCIONS
Dia 29 de juliol:
Antoni Soler Portell, de 61 anys.
Dia 30 de juliol:
Josep M. Llansana Ponsa, de 76 anys.
Dia 2 d’agost:
Jordi Nicolau Delós, de 89 anys.
Dia 14 d’agost:
Joaquim Martí Vidal, de 88 anys.
Dia 17 d’agost:
Lolita Fort Torrents, de 96 anys.
Dia 28 d’agost:
Dolors (Lola) Juanola Juanola, de 88 anys.

INTENCIONS DEL SANT PARE MES DE SETEMBRE
– Perquè tots prenguem decisions valentes a favor
d’un estil de vida sobri i ecosostenible.
– Pels catequistes i professors cristians, perquè tinguin sempre present la importància de la seva
missió i es formin adequadament per donar bon
fruit.

VIDA COMUNITÀRIA
NOU CURS DE CATEQUESI

APLEC DE LA MARE DE DÉU DEL MONT

Durant aquest setembre encara hi hauran primeres
comunions corresponents al curs passat, distribuïdes aquests mesos a causa de la pandèmia. Però al
setembre ja posem en marxa el nou curs, i per
apuntar-se a la Catequesi d’Iniciació Cristiana, (a
partir dels 8 anys), Seguiment, Professió de Fe i
Confirmació, el període d’inscripció és del 13 al 30
de setembre, a les hores de despatx de les parròquies.

Diumenge vinent, dia 12, se celebra l’Aplec de la
Mare de Déu del Mont, amb sardanes i concert a les
12, missa a la 1 presidida pel bisbe Francesc, dinar
de germanor a les 2 i trobada d’acordions a les 4.
Per encarregar taula pel dinar, tels. 972 193 074
o 646 453 648.

També es podrà fer la inscripció telemàtica a través
de l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/
La catequesi es durà a terme tenint en compte totes
les prescripcions sanitàries que calgui.

INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES
A la nostra diòcesi l’ISCR ofereix la possibilitat de
formació bíblica i teològica de forma acadèmica per
obtenir llicenciatura o per ampliar coneixements.
Informació al 972 204 942 o al correu electrònic
iscr@bisbatgirona.cat o a la web del bisbat de
Girona, apartat Formació.

GRUP D’EVANGELI
El coneixement de la Paraula de Déu i, en concret,
de l’Evangeli, és una ajuda important per viure en
cristià. Les parròquies de Figueres oferim des de fa
anys poder compartir en grup els passatges evangèlics. És una reunió mensual, oberta a tothom qui
hi tingui interès. Hem canviat dia i horari; aquest
curs es farà el segon dilluns de mes, a les 5 de la
tarda, als locals de la parròquia de la Immaculada.
Així doncs, el primer dia serà el proper dia 13 de
setembre.

FI DE L’EXPOSICIÓ DE QUADRES
Aquesta setmana serà l’última de l’exposició “De
Sant Pere de Rodes a Sant Pere de Figueres. Els
monjos fundadors”, amb quadres de Begoña
Ramos, que han estat exposats aquests darrers
mesos a l’església de Sant Pere. Aquesta exposició,
integrada al temple, representa escenes de l’antiga
vida monacal i estava prevista com a acte de la
celebració del Mil·lenari, posposat per la pandèmia.

