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Avui, dia del DOMUND, em plau es-
pigolar uns textos del llibre “De
l’Àfrica a l’Empordà”, del missioner
Josep Frigola, que ha estat 50 anys
a l’Àfrica, entre Burkina Faso i el
Níger. Ara el tenim ben a la vora,
servint a La Salut de Terrades, a
Llers, a Sant Llorenç de la Muga, a

Albanyà, i vivint a Figueres, sense que hagi perdut ni
un bri de la seva mentalitat missionera. El llibre es
ven a les parròquies a 10 €.

* “En el bocí de part de la Missió que tenim confia-
da i que jo intento animar com puc, sempre m’ha
preocupat poder captar la vivacitat de la Paraula de
Déu i saber actualitzar-la en el nostre món de cada
dia. Em dol veure-la, massa sovint, només escrita,
enllaunada, ni que sigui dins un llibre sant. Per què
l’hem de conservar tan encarcarada la Paraula Viva,
feta Carn? Per què retallem les ales de l’Esperit que
l’ha difosa i continua infonent-la?”

* Després d’un atac terrorista al Níger, el 2015, es-
criu: “Pocs dies després de la tragèdia, ens vàrem
aplegar davant una escultura de la Mare de Déu,
carbonitzada i recollida en una església recentment
inaugurada; només se’n pot imaginar els traços del
cos assegut amb el nen als braços. Un representant

de cada comunitat sinistrada va depositar als seus
peus una embosta de cendra recollida en els llocs
respectius. El bisbe ens va ajudar a fer aquesta pre-
gària: “Som com vasos d’argila molt fràgils que
contenen el do de Déu; ara s’han esmicolat en mil
bocins, però el perfum de la nostra fe i esperança
resta intacte”.

* “Níger torna a ser el darrer país del món en qüestió
de desenvolupament econòmic. Els principals
factors que ens hi arrosseguen són la manca de co-
bertura sanitària i una esperança de vida curta; un
sistema educatiu deficient amb un analfabetisme
crònic; una renda per càpita estassada per terra
gairebé sense esma”.

* “Àfrica, ben mirada per un costat o altre, vol dir fer
festa. El dolor, la pobresa i les situacions de con-
flicte no podran engolir mai la festa ni fer-la
desaparèixer. Ben africana i ben comunitària, la
festa és la institució social que fa que tothom
existeixi. Cadascú hi participa i, en tal ocasió, els
més pobres no en queden exclosos. El frec a frec
de les festes africanes a peu pla, resteu-ne segurs,
humanitza”.

Bona festa del DOMUND!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“La millor mestra a la vida és l’experiència.
Et cobra car, però explica bé”.

Frida Kahlo

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXX DURANT L’ANY

“El Senyor fa justícia, no té
miraments amb el prestigi dels
homes, no es deixa influir en

perjudici dels pobres”.
(Del llibre de Jesús, fill de Sira)

“Tothom qui s’enalteix serà
humiliat, però el qui
s’humilia serà enaltit”.

(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

MISSIONERS D’AVUI A L’ÀFRICA
Aquests són els seus testimonis:

“Una missionera és una persona que
no pot deixar de somiar amb espe-
rança, Si no, deixaria de ser missio-
nera” (Gna. Amparo Checa).

“La gent està perdent la confiança. Amb la guerra
està creixent l’individualisme. De vegades el millor
és el silenci i testimoniar Déu a través de la vida”
(Gna. Chantal Zawadi).

“La Missió no és nostra, és l’Esperit que ens porta
fins als racons més inhòspits per a fer el bé. Jo es-
pero que perdem la por i mantinguem la valentia de
seguir fent el bé a tanta gent que ho necessita. Visc
en un camp de refugiats i la gent, a més de pa, ens
demana que els ajudem a estar prop de Déu”
(P. Ubaldino Andrade).



AVUI, DIA DEL DOMUND

Avui celebrem la diada del DOMUND, amb la pre-
gària i la col·lecta extraordinària per les
Missions. Aquest any el lema és: “Perquè siguin
testimonis meus” (Fets 1,8). Tots els batejats
estem cridats a ser testimonis de Jesús en el món
sencer. Fa 200 anys que Pauline Jaricot,
beatificada el mes de maig passat, va iniciar
l’Obra de la Propagació de la Fe, que l’Església
va assumir amb el nom de Domund, Diumenge
Mundial de les Missions.

RESSÒ DE LA TROBADA D’HOSPITALITATS

El dia 12, festa de la Mare de Déu del Pilar, va
tenir lloc a Figueres la 56a Trobada de les
Hospitalitats de Lourdes de la diòcesi de Girona.
Més de vint delegacions hi van participar, unes
260 persones que varen gaudir d’allò més dels
diferents actes celebrats. Primer, una visita
guiada al temple mil·lenari de Sant Pere, amb una
excel·lent exposició a càrrec de Joan Xavier Vidal,
organista de la parròquia. Tot seguit, la celebració
de la missa, molt viscuda i participada, presidida
per Mn. Joan Baburés, consiliari de l’Hospitalitat,
amb la coral de joves que van a Lourdes. El dinar
de germanor al Pa Volador, amb sobretaula
amenitzada per l’Esbart Dansaire del Casino
Menestral de Figueres, i les Veus Empordaneses,

van cloure una magnífica jornada. Tots els
participants van rebre com a record uns presents
de Ceres Roura, del Forn La Barceloneta i de
l’Ajuntament de Figueres, als quals cal agrair la
seva generosa col·laboració.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

La catequesi de Confirmació per a joves és inter-
parroquial i es fa els divendres, a les 7 de la tarda,
a la Immaculada. També hem començat la
catequesi del Catecumenat pels adults que es
volen batejar i la catequesi de Confirmació
d’Adults.

ARXIPRESTAT

Aquest dimecres els mossens dels arxiprestats
de l’Alt Empordà tenen reunió mensual a La
Salut.

FALTEN VOLUNTARIS A CÀRITAS

A Càritas Alt Empordà Interior falten persones
que puguin i vulguin dedicar un petit tros del seu
temps a ajudar els més necessitats. Hi ha diver-
sos serveis i programes on es pot col·laborar,
cadascú segons la seva capacitat i preferència.
Es pot trucar al telèfon de Càritas: 972 504 152
o escriure a: figueres@caritasgirona.cat

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 12 d’octubre:
M. Montserrat Manzano Marcos, de 59 anys.

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

HAZME CAMINAR HACIA TI
“Dios, a veces me siento como en el desierto,
donde la vida es difícil, donde domina la duda,
donde faltas tú. Dios, tú me envías la prueba,
pero también la fuerza para superarla; tú me das
el desierto, pero también la fuerza para seguir.
Tengo miedo del desierto, Señor, tengo miedo de
fallar, tengo miedo de traicionarte. Es fácil
sentirte en la alegría, es sencillo descubrirte en la
naturaleza, pero es difícil amarte en el desierto.
Dios, en la noche del dolor, en la oscuridad de la
duda, en el desierto de la vida, no me hagas
dudar de ti. No te pido que me liberes del
desierto, sino que me ayudes a caminar contigo;
no te ruego que me evites el desierto sino que me
hagas caminar hacia ti”.

P. Maior

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA DIFUSIÓ DEL CRISTIANISME

Tot i les persecucions dels primers
segles, el nombre de cristians va anar
augmentant. Els límits de l’expansió
del cristianisme coincideixen a grans
trets amb els de l’Imperi romà, si bé
també hi havia comunitats cristianes
fora d’aquestes fronteres. Podem establir quatre
graus de presència cristiana:

* Llocs de majoria cristiana: Àsia Menor, Tràcia,
Xipre, Armènia i la ciutat d’Edessa.

* Llocs on els cristians són nombrosos: les grans
capitals i la seva regió: Antioquia amb tota la Síria,
Alexandria amb Egipte, Roma amb la Itàlia central,
Cartago amb el nord d’Àfrica.

* Llocs amb minories de cristians: Hispània, Sud de
la Gàl·lia (Provença i Lió), Grècia, nord d’Itàlia,
Palestina i Fenícia.

* Llocs amb quasi cap cristià: Nord de la Gàl·lia,
Bèlgica, Britània, Creta, Mauritània...


