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Una cristiana es presenta a la porta del cel. Arriba una
mica espantada. Sant Pere la rep. Intenta tran-
quil·litzar-la, però li diu: “Per entrar al cel, es
necessiten 100 punts”.

Llavors la bona dona comença a enumerar: “He estat
fidel al meu marit tota la vida. He educat cristia-
nament els meus fills; no ho he aconseguit del tot,
però he fet tot el que he pogut. He estat catequista
durant 21 anys. Després vaig formar part de Càritas.
També he col·laborat en les campanyes de solidaritat.
He intentat aguantar les persones que m’envoltaven, i
també als nostres veïns difícils...”.

Quan es va aturar per agafar aire, Sant Pere li diu: “2
punts i mig”. Per aquella dona això va ser com una
gerra d’aigua freda. Aleshores continuà: “Ah, sí, també
vaig fer tot el que vaig poder amb els meus pares
grans. Vaig perdonar a la meva germana quan ens
vàrem barallar pel tema de l’herència... i.... Ah, sí,
anava a missa normalment; només hi vaig faltar quan
van néixer els meus fills. També vaig fer Exercicis
espirituals...”. Sant Pere li diu: “Tens 3 punts”. En sentir
aquesta puntuació tan baixa la dona es va descoratjar.
Com podia arribar als 100 punts? Sabia perfectament
que havia dit les seves coses i virtuts fonamentals i

que li seria molt difícil trobar-ne més.
Aleshores, amb llàgrimes als ulls i veu
vacil·lant, va dir: “Bé, doncs si és així,
només puc comptar amb la
misericòrdia de Déu...”. I llavors sant
Pere va exclamar: “100 punts!”.

Totes les coses bones que havia fet aquella dona ja
estaven molt bé, però es refiava massa dels seus
mèrits, i si tenim accés a la pàtria celestial és bàsi-
cament per la misericòrdia de Déu.

El mateix sant Pere tenia experiència d’aquesta mi-
sericòrdia, ell que havia negat el Mestre. Seguint amb
la ficció del conte anterior, podríem dir que si Déu va
posar sant Pere de “porter” del cel és perquè recordés
als qui demanen entrar que la quantitat de “punts” que
porten els candidats és ínfima comparada amb la
immensitat de l’amor i la misericòrdia divines.

Les nostres bones obres han de ser la resposta lògica
i agraïda a aquest amor de Déu. Crec que quan
arribem al cim, i sant Pere ens obri la porta, veurem
que fins i tot les nostres bones obres eren gràcia de
Déu.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ENTRADA PER PUNTS

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

“Jutjar una persona no defineix qui és ella,
defineix qui ets tu”.

La Paraula del diumenge
JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

“Jesucrist és el testimoni fidel, el
primer ressuscitat d’entre

els morts, el sobirà
dels reis de la terra”.

(Del llibre de l’Apocalipsi)

“Jo soc rei. La meva missió és
la de ser un testimoni

de la veritat”.
(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

SANTA CECÍLIA
Cecília era una cristiana del segle III
que, com altres cristians de bona
posició del seu temps, cedia la seva
casa per a les reunions de la
comunitat en aquelles èpoques de
clandestinitat. La tradició diu que
Cecília va poder convertir al
cristianisme el seu marit pagà i tota la seva família.
Però en aquella Roma imperial això li costà el
martiri. El seu marit i el seu germà també haurien
estat martiritzats abans que ella.

En el lloc de la seva casa, al barri del Trastévere de
Roma, s’hi alça ara la basílica que duu el seu nom.
Hi ha un relat de la seva “Passió” que parla de com
“cantava a Déu en el seu cor”, i d’aquí ve que hagi
esdevingut la popular patrona de la música. Se la
representa tocant instruments musicals.



RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR
A la col·lecta de Germanor del Dia de l’Església
Diocesana s’han recollit:

Sant Pere: 1.365 €; Immaculada: 1.100 €;

Sagrada Família: 707’82 €; Bon Pastor: 352’20 €;

Poble Nou: 280 €.

CINEMA ESPIRITUAL A LA CATE
Aquest dimecres, a La Cate de Figueres, s’ofereix
una nova sessió de Cinema espiritual amb la
projecció de la pel·lícula “Gaudí. L’arquitecte de
Déu”, a les 19’30 h. La presentació i el col·loqui a
càrrec de Josep M. Tarragona, biògraf de Gaudí.
Preu: 3 €; socis de La Cate: 2 €.

ARXIPRESTATS
Aquest dijous hi ha reunió dels mossens i
diaques dels arxiprestats de l’Alt Empordà a La
Salut.

SORTIDA: PESSEBRE A SANT ONOFRE
Se’ns convida a afegir-nos a la tradició del Centre
Excursionista Empordanès i de l’Esplai de les
parròquies de Figueres de portar un pessebre a
una ermita. Aquest any serà a Sant Onofre,
diumenge vinent, dia 28, al matí. Amb sortida a
les 8’30 h de l’aparcament de l’Esclat, amb

cotxes particulars. És una sortida familiar, apta
per la mainada, per donar el tret de sortida a
l’Advent, apropar-se a la natura i a les figures del
pessebre que es durà a l’ermita.

De cara a l’organització, cal avisar, abans de
dimecres, al correu palounierga@gmail.com o
a yonalberch@hormail.com o bé al telèfon 972
670 711.

DIA DE LA MEDALLA MIRACULOSA

Dissabte vinent, dia 27, celebrarem el dia de la
Medalla Miraculosa a la missa de les 6 de la
tarda a la parròquia de Sant Pere, amb la
presència de la seva imatge i lliurament de
medalles.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Del 19 al 27 de novembre es fa el Gran Recapte
amb el format iniciat l’any passat, substituint la
recollida d’aliments per les donacions
monetàries a la caixa dels supermercats i altres
establiments. També s’admetran ingressos on-
line fins a l’11 de desembre a través de la web
del Gran Recapte.

Amb aquestes donacions els Bancs d’Aliments
podran adquirir els productes frescos en funció
de les necessitats durant els períodes de l’any.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL REI DAVID (I)

David (1040-970 a.C.) és un
personatge excepcional en la història
del poble d’Israel. Els fets més
destacats de la seva biografia són:

Quan encara era un jove pastor, va ser
ungit secretament com a futur rei
d’Israel pel profeta Samuel. Entrà al servei del rei Saül.
Tocava l’arpa per calmar el rei.

Matà, amb una fona, el campió dels filisteus, el gegant
Goliat. Saül agafà gelosia contra David. Aquest fugí de
la cort. Sau ̈l el perseguí i casualment el rei entrà a
descansar en una cova on s’amagaven David i els
seus homes. David tallà una borla del mantell de Sau ̈l
per demostrar-li que li perdonà la vida.

A la batalla de Guilboa contra els filisteus, Sau ̈l i els
seus fills van morir. David va ser coronat rei. Tenia
trenta anys.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 14 de novembre:
Blanca Mihaela Giralte Dumitrache,
filla de Bernabé i de Stefania-Liliana;

Novak Marcos Bellido Guzmán i
Leonor Melody Bellido Guzmán,
fills de Reynaldo i de Nicolasa Luisa;

Liz Joselin Quispe Villarpando i Eric Gerard Quispe
Villarpando, fills de Teodoro i de Felicidad.

DEFUNCIÓ
Dia 12 de novembre:
Juan José Castaño García, de 88 anys.

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

LA RESILIENCIA “Ser resiliente no significa que no
sientas dolor o angustia ante las situaciones
traumáticas, sino que aceptas el dolor, pero inten-
tando ver las cosas positivas de los momentos
adversos para salir reforzado de ellos. A pesar de las
preocupaciones se puede crecer como persona”.


