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La Mare de Déu de la Mercè és
patrona de les presons i dels captius,
i l’equip de Pastoral Penitenciària ho
celebra amb una missa patronal a la
presó del Puig de les Basses de
Figueres. Hi participen els interns i
internes que volen. Cal recordar que

cada setmana, els divendres a la tarda, els membres
de l’equip es fan presents al centre penitenciari per
dur a terme la seva tasca d’acompanyament humà i
espiritual, ajudant els interns a reflexionar la Paraula
de Déu, i sovint també celebren l’Eucaristia.

Hem preguntat a uns membres de l’equip de Pasto-
ral Penitenciària, format per preveres, religioses i
seglars voluntaris, com viuen aquesta experiència. Les
seves respostes són aquestes:

Mn. Pere Lluís: “Representa una mirada a la part
fosca de la nostra humanitat. Una mirada que
acompanya el dolor del qui ha fet patir algú altre. En
aquesta experiència hi descobreixo també la mirada
de Jesús”.

Paquita: “És molt dur estar dies i anys tancat sense
cap contacte extern. M’hi sento bé quan veus que és
com un aire fresc que els arriba, que per una estona es

poden sentir “lliures”. Ells mateixos, de vegades, ho
diuen que per una estona s’han oblidat d’on són”.

Sor Rosa: “A l’evangeli de Mateu, fent referència al
judici final, el Senyor ens diu “vaig estar a la presó i
em vàreu venir a veure”. Si creiem que tots som fills de
Déu, anar al Puig de les Basses per a mi és anar a
visitar i acompanyar els nostres germans i germanes
en la fe privats de llibertat. I sempre dono gràcies a
Déu pel molt que rebo de les nostres trobades
senzilles i profundes en la fe”.

Joan: “És una experiència única. Tant els interns com
nosaltres donem i rebem. Compartir el diàleg i la
Paraula de Déu a la presó et transforma, et canvia, et
fa sentir coses que mai em pensava sentir. És molt
gratificant i et motiva per tornar-hi”.

Mn. Jordi Pla: “Per a mi ha suposat una experiència
recíproca d’evangelització. He après a prescindir
d’estereotips i a aprendre també humanament i
espiritualment d’ells i d’elles. Hi ha persones
–germans i germanes nostres– amb una riquesa es-
piritual notable. Aprendre a acompanyar-los i a
escoltar-los en coordinació amb els companys de vo-
luntariat ha estat una experiència molt gratificant”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“Llegir potser no et farà més intel·ligent,
però et farà menys ignorant”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXVI DURANT L’ANY

“Seran els primers en les files
dels deportats; així s’acabarà

l’orgia dels vividors”.
(De la profecia d’Amós)

“Un pobre que es deia
Llàtzer, s’estava estirat vora el

seu portal amb tot el cos nafrat”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANTS ARCÀNGELS MIQUEL,
GABRIEL I RAFAEL

Els àngels són, en la tradició
bíblica, enviats especials de
Déu, signes de la presència
divina a prop dels fidels. Els
tres que apareixen a la Bíblia
amb nom propi, i que són anomenats “arcàngels”,
són: Miquel, que vol dir “Qui com Déu?” i representa
la lluita i la victòria contra el mal que descriu el llibre
de l’Apocalipsi; Gabriel, que vol dir “fortalesa de
Déu” i és l’anunciador de la salvació, tant a Zacaries
i Elisabet com aMaria; i Rafael, que vol dir “guarició
de Déu” i representa la proximitat de Déu que
acompanya i guareix els mals dels homes, com guià
el jove Tobies i curà el seu pare ancià.

Celebrar la festa d’aquests arcàngels és celebrar la
proximitat de Déu a les nostres vides.



INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI

Estem en els últims dies d’inscripcions per al nou
curs de catequesi, als segu ̈ents horaris:

– A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12 h.

– A la Immaculada (amb Poble Nou), dimarts i di-
jous, de 4’30 a 7 de la tarda.

– Al Bon Pastor, els diumenges abans o després de
la missa de les 9, o bé al tel. 972 670 711 o al c/e
bonpastor.figueres@gmail.com.

– A la Sagrada Família, dijous vinent, dia 29, de 6 a
7 de la tarda.

– A La Salle i al Cor de Maria, pels alumnes
d’aquests col·legis, al mateix centre.

També es pot fer la inscripció telemàtica a través de
l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

S’apunten els nens i nenes que compleixen 8 anys
durant l’any en curs. Els que ja han fet la Primera
Comunió s’inscriuen a Seguiment i si són més grans
per la Professió de Fe i la Confirmació.

DISSABTE, ROMERIA DE FIGUERES AL MONT

Dissabte vinent, 1 d’octubre, és el dia de la Romeria
de Figueres a la Mare de Déu del Mont. A les 12 hi ha
la missa al santuari, i tot seguit el dinar, que pot ser
de pícnic o al restaurant (per reservar, 972 193 074).

Es pot pujar en autobús, amb sortida de la plaça del
Sol a les 10 h (per apuntar-se, Paquita: 646 453 648).
També es pot pujar a peu des de Falgars, sortint en
cotxes a les 9 de l’Esclat (coordinar-se amb Josep,
972 670 711, o Gerard (676 199 655).

“NOSTÀLGICS” DE SANTA EUGÈNIA

Diumenge vinent, 2 d’octubre, és el dia de la troba-
da a la casa de Colònies de Santa Eugènia
d’Agullana. L’arribada és a les 11’30. A les 12,
benvinguda i celebració de l’Eucaristia. A les 2,
arrossada de germanor. Hi participaran persones de
diferents edats que tenen en comú haver fet estada
a la casa en diferents activitats de Colònies,
trobades de Catequesi o d’esplai, escoltisme, etc.

X MISSA SOBRE L’EMPORDÀ

Tindrà lloc el diumenge 9 d’octubre, a les 5 de la
tarda, a la falda del Castell, amb el lema “Cuidar la
Creació, cosa de tots”.

ORDENACIÓ DE CARLES SÁNCHEZ

Mn. Carles Sánchez, diaca i encarregat de les
parròquies de Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, El
Far i Siurana, i col·laborador a d’altres parròquies,
serà ordenat de prevere a la catedral de Girona
diumenge vinent, dia 2 d’octubre, a les 5 de la tarda.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 17 de setembre:
Axel Angel Galarza Marín, fill de Davison i de Laila.

Dia 18 de setembre:
Milana Cristiana Filatova Maniucova, filla de
Roman i de Svitlana.

DEFUNCIONS
Dia 16 de setembre:
Miquel García Lorca, de 57 anys.
Carles Punset Vea, de 94 anys.

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

DESEOS Y PROMESAS
“Dios no realiza todos nuestros deseos, sino todas
sus promesas, es decir, sigue siendo el Señor de la
tierra, conserva a su Iglesia, renueva siempre nues-
tra fe, no nos impone nunca pesos mayores que
aquellos que podemos soportar, nos hace felices
con su cercanía y su ayuda. Todo lo que podemos
con razón esperar y pedir a Dios podemos encon-
trarlo en la cruz de Cristo”.

D. Bonhoeffer

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’EVANGELI ARRIBA A ROMA
Possiblement aquells jueus vinguts
de Roma per celebrar la Pentecosta a
Jerusalem l’any 30 (Ac 2,10) i que van
rebre la predicació de Pere, van ser
l’origen de la primera comunitat de
deixebles a la capital imperial. La
tradició diu que Pere va anar-hi aviat,
i més d’una vegada. Durant la perse-
cució de l’emperador Neró (64-67),
tant l’apòstol Pere com l’apòstol Pau,
juntament amb altres cristians, van sofrir martiri i,
amb aquest testimoni, van deixar una petja ines-
borrable en un moment tan important com la
fundació de l’Església romana.

Per les poques notícies que tenim, sembla que
aquesta primera comunitat de Roma, amb la qual
Pere compartí els darrers anys de la seva vida,
estava integrada bàsicament per gent senzilla:
mariners, mercaders, esclaus i emigrants jueus.


