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Per iniciativa del papa Francesc
celebrem avui el Diumenge de la
Paraula i, fins dissabte vinent, la
VII Setmana de la Bíblia.

Si més no per cultura general, la
Bíblia hauria de ser coneguda

com a llibre més venut i llegit arreu del món. Pels
creients, a més, la Bíblia és Paraula de Déu, posada al
centre de la vida cristiana.

El Concili Vaticà II va promoure l’apropament del poble
a la Paraula de Déu. Abans, semblava que només els
entesos i els qui sabien llatí tenien accés al coneixe-
ment de la Bíblia. El mateix Sant Jeroni, però, que al
segle IV va traduir la Bíblia del grec i l’hebreu al llatí, va
sentenciar: “La ignorància de les Escriptures és
ignorància de Crist”.

En aquest sentit, el papa Francesc ha dit: “La Bíblia
no pot ser només patrimoni d’alguns. La Bíblia és el
llibre del poble del Senyor, un poble que, en escoltar
la Paraula, passa de la dispersió i la divisió a la unitat”.

Ens sentim units per la mateixa Paraula del Senyor.
Ens fa sentir en comunió profunda pensar que les

mateixes lectures que sentim a la missa en la nostra
llengua són proclamades arreu en una multitud de
llengu ̈es diferents.

El biblista Joan Ferrer, seglar de la nostra diòcesi,
president de l’Associació Bíblica de Catalunya, per
il·lustrar el que és la Bíblia pel creient, té una imatge
molt bonica. Diu: “La trobada de Jesús ressuscitat
amb Maria Magdalena resumeix de manera essencial
tota la història de la mística i sintetitza l’experiència
del misteri cristià. Li diu Jesús: “Maria!”. Ella es gira i
li diu en la llengua dels hebreus: “Rabuni”, que vol dir
“mestre” (Jn 20,16). Es tracta de ser reconegut com a
persona, amb el nostre propi nom, dit pel Senyor
ressuscitat. La iniciativa és sempre d’ell. Aleshores
podem respondre a la seva crida, que ens adreça
sempre a través de la seva paraula”.

Avui, que tanta gent experimenta fam i set de sentit i
busca una llum que il·lumini les situacions fosques de
la vida, els animem a obrir la Bíblia i deixar-se
acompanyar per aquest Jesús, que ens crida pel
nostre nom a girar-nos i dir-li, com Maria Magdalena:
“Mestre!”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA BÍBLIA, PARAULA DE VIDA
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Pensament de la setmana

“El qui estima Déu dialoga sempre amb Ell
com amb un pare”.

Evagri Pòntic

La Paraula del diumenge
DIUMENGE III DURANT L’ANY

“Pel nom de Jesucrist, us
demano que no hi hagi

divisions entre vosaltres”.
(1ª carta de Pau als de Corint)

“El poble que vivia a les fosques
ha vist una gran llum...

Convertiu-vos, que el Regne
del cel és a prop”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT FRANCESC DE SALES
S’acaben de complir 400 anys de la
mort de Sant Francesc de Sales
(Savoia 1567– Lió 1622). Fou escriptor i
pastor amb olor d’ovella que destacà
pel seu humanisme religiós, i el seu
nivell espiritual i cultural. Va ser bisbe
de Ginebra, on va aplicar les reformes de Trento i va
protagonitzar debats i diàlegs amb la comunitat
protestant, amb la qual fou respectuós i pacient,
escoltant ambdues parts sense defallir en defensa
de la veritat catòlica. Té el títol de Doctor de
l’Església, és titular i patró de la família salesiana,
fundada per sant Joan Bosco, i també patró dels
escriptors i dels periodistes. Amb Joana de Chantal
fundà l’Orde de la Visitació. La seva fama va créixer
tant per la seva alçada moral com per la seva
senzillesa.



PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Avui, a les 12 del migdia, missa de la festa a la
parròquia de la Sagrada Família.

SETMANA DE LA BÍBLIA

Ambmotiu de celebrar-se la VII Setmana de la Bí-
blia, oferim a tothom qui hi tingui interès una
sessió d’anàlisi de textos de l’Evangeli per
descobrir més a fons el missatge de la Paraula de
Déu. Serà dimecres que ve, dia 25, a les 6 de la
tarda, als locals de la Immaculada.

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT

Fins al dia 25, festa de la Conversió de Sant Pau,
celebrem la Setmana de Pregària per la Unitat
dels Cristians.

APLEC DE SANT PAU DE LA CALÇADA

Diumenge vinent, dia 29, és el dia de l’Aplec de
Sant Pau de la Calçada, amb la missa a la capella
a les 12 del migdia. Hi haurà les sardanes i actes
de costum en aquest indret antic on celebrem el
pas evangelitzador de Sant Pau per la nostra
terra, segons marca la tradició.

CAMINADA PER LA PAU

Davant l’ambient bèl·lic que es respira al nostre
món, proposem participar a la X Caminada per la
Pau, que tindrà lloc dissabte vinent, dia 28, amb
trobada a l’església de Pont de Molins a les 11 per
anar fins al Santuari de la Mare de Déu del Roure.

FESTA DELS AMICS DELS MALALTS

Amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Lour-
des, els Amics dels Malalts de Figueres conviden
un any més a la trobada anual que se celebrarà el
diumenge 12 de febrer, al col·legi de La Salle. Hi
haurà la missa a la 1 del migdia, el dinar de ger-
manor i sobretaula festiva. Per apuntar-se al dinar,
podeu trucar als telèfons 622 236 892 o 600 677 085.

ARXIPRESTAT

Els mossens i diaca de l’arxiprestat tindran la reu-
nió mensual aquest dimarts a Borrassà.

COL·LECTA PER LES MISSIONS

La meitat de la col·lecta de la Missa Familiar de
diumenge passat, Dia de la Infància Missionera,
que són 450 €, s’ha lliurat a les missions que les
religioses del Cor de Maria tenen a barris margi-
nals molt necessitats de l’Argentina.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Volodymyr Solonenko Savinova
amb Marta Márquez Hernández.

DEFUNCIÓ
Dia 15 de gener:
Joan Guixeras Palahí, de 71 anys.

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

GRANDE ERES, SEÑOR
Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza;
grande tu poder, y tu sabiduría no tiene medida.
Quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu
creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que
se deleite en alabarte, porque nos has hecho para
ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti.

Mas ¿quién habrá, Señor, que te invoque si antes
no te conoce? Alabarán al Señor los que le buscan.
Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque
creyendo en ti. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que tú
me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo”.

San Agustín

LA NOSTRA HISTÒRIA

LES CROADES
Reben aquest nom les set expe-
dicions militars que es van realizar
des del segle XI fins a mitjan segle
XIII, per iniciativa dels Papes, els
emperadors i els reis cristians.

Motivades pels maltractaments i
persecucions que sofríen els pele-
grins que anaven a Jerusalem, les
croades tenien per objectiu frenar
l’avenç de l’Islam i dels exèrcits musulmans i recon-
querir els llocs sants de Palestina, bressol del Cristia-
nisme.

Els resultats de les croades van ser escassos i poc
duradors; van reafirmar la influència del papat com a
cap de tota la Cristiandat.

Avui, des d’un esperit evangèlic, les croades són poc
comprensibles, tot i que podien invocar motius de
defensa. Van provocar brutalitats i mortalitats i van
encendre un recel permanent entre dues grans reli-
gions que volen adorar el Déu únic.


