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Aquest diumenge la diada del Domund coincideix
amb el dia de Sant Antoni Maria Claret, nascut a
Sallent l’any 1807 i mort a l’Abadia de Fontfreda de
Narbona el 24 d’octubre de 1870.

Ens fixem en l’estil missioner del P. Claret, prevere que
va recórrer tot Catalunya predicant la Bona Nova de
Jesús amb missions populars, i també va ser
arquebisbe de Santiago de Cuba i després confessor
de la reina Isabel II a Madrid. Va fundar la Congre-
gació de Missioners del Cor de Maria (claretians) que
segueixen avui el seu carisma.

La vida del P. Claret es fa fonamentar en una sòlida
vida de pregària, i d’estudi i meditació de la Paraula
de Déu, amb un gran amor a Jesucrist i al proïsme.
Veient que feien falta testimonis de Crist a casa nostra
i arreu del món, va sentir la necessitat de sortir a
evangelitzar una societat allunyada de Déu. Predicava
de poble en poble amb molt d’entusiasme. Va venir
també a Figueres l’any 1843 a fer una missió d’unes
quantes setmanes.

Va ser un precursor dels moviments d’Acció Catòlica
treballant molt amb els seglars, ajudant-los en la seva
projecció apostòlica i aprofundint en la formació. Va
obrir camins també a l’apostolat de la premsa,

difonent obres literàries i creant
biblioteques populars; va publicar
prop de cent títols entre llibres,
opuscles i fulls volanders. Es va
anticipar als mitjans de
comunicació moderns. Sempre
amb l’objectiu de transmetre un
missatge que ajudés a construir el
Regne de Déu.

Capítol a part mereix el seu treball
social, també d’avançada. La seva
configuració al Crist la transportava als exclosos, als
pobres i gent senzilla, els preferits de Jesús. Fins i tot
els seus càrrecs més vistosos van tenir un to social. A
Cuba va treballar molt pels drets dels infants i la gent
pobra i contra l’esclavitud, i la seva presència a la cort
d’Isabel II va servir per humanitzar una mica l’ambient
cortesà, i ell vivint sempre amb senzillesa i sobrietat.

“Ho va somiar tot”, deia el claretià Pere Casaldàliga.
Que l’esperit missioner d’un sant tan nostre i tan
universal ens estimuli en aquesta diada del Domund a
viure i a fomentar la missió aquí a casa nostra i arreu
del món.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EL P. CLARET, MISSIONER
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Pensament de la setmana

“No és Déu que està en silenci. Potser
és la teva Bíblia la que està tancada”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXX DURANT L’ANY

“Tots hi seran: cecs, coixos,
mares que crien... Havien sortit

plorant i els faré tornar consolats”.
(Del llibre de Jeremies)

“Fill de David, compadiu-vos
de mi”. Jesús s’aturà i digué:

“Crideu-lo”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA A SANT NARCÍS
Excels Sant Narcís, patró de la
ciutat i del bisbat de Girona, des de
les parròquies i comunitats que
formen el nostre Bisbat gironí, us
demanem la vostra protecció
perquè puguem imitar la vostra
fortalesa com a pastor i com a
màrtir, seguint sempre els camins
de Déu.

Ajudeu-nos a foragitar de la nostra Església totes
aquelles actituds que ens aparten de Jesús i del
seu Evangeli. Que els cristians que peregrinem en
terres gironines aprenguem a ser fidels, com Vós,
enmig de qualsevol adversitat, persecució o indi-
ferència. Obriu les nostres oïdes al clam dels qui
sofreixen i enfortiu la fe que il·lumina les nostres
vides per tal de ser testimonis creïbles del Senyor.



AVUI, DIA DEL DOMUND
El present cap de setmana se celebra la jornada
del DOMUND, amb la col·lecta extraordinària a
favor de les Missions. Podeu fer els donatius en
els sobres que es reparteixen.
Aquesta diada ens recorda que formem part de
l’Església universal i que tots som missioners. El
lema d’aquest any, inspirat en els Fets dels Apòs-
tols, és: “Explica el que has vist i sentit”.

MEDALLA D’OR A LA PARRÒQUIA
DE SANT PERE
Diumenge passat, en el marc del Dia de Ciutat,
l’Ajuntament de Figueres va atorgar a la Parròquia
de Sant Pere, amb motiu del seu Mil·lenari, la
Medalla d’Or de la Ciutat. En el revers de la
medalla justifica aquesta concessió “com a
reconeixement als serveis excepcionals que ha
prestat a la ciutat en els àmbits social, cultural,
educatiu, sanitari i religiós en el decurs d’aquests
mil anys d’història”.

PERSONESVOLUNTÀRIES PER CÀRITAS
Càritas de l’Alt Empordà Interior demana
persones voluntàries per l’acompanyament a
les persones grans. Aquesta és la prioritat en
aquests moments, si bé també hi ha altres
programes de Càritas que necessiten

voluntaris. Per a contactar-hi: telf. 972 50 41 52;
figueres@caritasgirona.cat

COMENÇA LA CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
Divendres vinent, dia 29, a les 7 de la tarda, als lo-
cals de la Immaculada, pels joves a partir de 3r
d’ESO i més grans, que hagin fet la primera
Comunió, comença la Catequesi per la
Confirmació.
També hi ha una catequesi pels adults batejats
que vulguin rebre la Confirmació i pels adults que
vulguin rebre el Baptisme.
Cal posar-se en contacte amb les parròquies, a
hores de despatx, o de forma telemàtica a:
http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

ARXIPRESTAT
Dijous, reunió dels mossens i diaques de
l’arxiprestat Alt Empordà Interior a La Salut de
Terrades.

TOTS SANTS
El dia 1 de novembre, festa de Tots Sants, les
misses seran com els diumenges, i a la vigília, la
tarda del diumenge 31, com a missa anticipada
només hi haurà la de les 6 de la tarda a Sant Pere.
La missa al cementiri serà el dimarts 2 de
novembre, a les 11 del matí.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LES CARTES DE SANT PAU (III)

Seguim amb les cartes de Sant Pau:

Carta als cristians de Tessalònica.– La primera
carta als tessalonicencs és escrita l’any 51. És
l’escrit més antic del Nou Testament. Els cristians
de Tessalònica esperaven d’una manera immediata
la fi del món amb la segona vinguda de Crist; però
estaven preocupats per la salvació dels qui ja
havien mort. Pau els anima: Crist quan torni
s’endurà amb ell, a la glòria, tant els vius com els
morts. Però cal viure sempre preparats per a aquest
moment final. A la segona carta adverteix sobre
alguns ganduls que havien deixat de treballar, amb
el pretext de la imminència de la fi del món.

Carta als cristians de Filips.– Escrita des de la
presó, pels anys 56 o 57, convida a seguir l’exemple
de Jesús que s’abaixà, obedient fins a la mort de
creu, i per això Déu l’ha exalçat.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 16 d’octubre:
Joan-Albert Salgado Curto,
fill de Mauricio Denis i de Miriam.

DEFUNCIONS
Dia 13 d’octubre: Isabel Lorente Rovira,
de 85 anys.
Dia 15 d’octubre: Antoni Obanos Barnés,
de 89 anys.
Dia 16 d’octubre: Jaume Quera Vicens,
de 74 anys.
Dia 19 d’octubre: Magdalena Roca Montalat,
de 85 anys.

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

Señor, he visto y oído que Tú vives i quieres que yo
también viva, que eres bondad y misericordia y que
me envías a compartir este anuncio. Señor, yo
quiero ser amor en movimiento, como Tú. Pon en
marcha al misionero de esperanza que llevo den-
tro, para que explique lo que he visto y oído a mis
hermanos del mundo. (Oración del DOMUND)


