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El 27 de març de 1879, fa 144 anys,
es va fundar a Figueres una comuni-
tat de religioses de la Congregació de
Missioneres Esclaves de l’Immaculat
Cor de Maria. Precisament aquest
any s’està celebrant el bicentenari
del naixement de la seva fundadora,
la Venerable Mare Esperança Gon-

zález Puig (1823-2023).

Amb sentit d’encarnació, cristiana i social, la comu-
nitat es va establir al carrer La Jonquera, de Figueres,
al barri on malvivien les anomenades dones de la vida.
I és que l’objectiu de la fundadora va ser sempre
l’atenció espiritual i material de les dones marginades.
(Dit sigui de passada: la promoció de la dona no ha
pas començat avui...).

Esperança González Puig neix a Lleida l’any 1823, de
família bona i creient. De ben jove dedicava molt de
temps a la pregària i sentia una viva vocació de
treballar pel Regne de Déu. Quan tenia 28 anys va
sentir la crida del Senyor a donar la seva vida a Déu, i
dedicar-se a l’ajuda a les dones marginades.

Després de superar diverses adversitats, va rebre
ajuda d’alguns preveres i va poder fundar l’Institut

consagrat al Cor de Maria. Va fer la seva professió
religiosa i amb tres noies més van començar la vida
de comunitat, pregant intensament i exercint la ca-
ritat, essent una mà estesa perquè les dones neces-
sitades recuperessin la dignitat de filles de Déu i es
desenvolupessin en la vida social.

La Congregació va anar creixent, adaptant-se a cada
temps i a cada lloc, procurant ser samaritanes de les
dones “ferides” en el camí. Per això van crear cases
d’acollida, de protecció de menors, centres d’ense-
nyament,, de catequesi, residències i missions.
“Recollir les ànimes perdudes per guanyar-les per
Jesús”, era la seva màxima aspiració.

Avui l’exemple de Mare Esperança és una “llum que
segueix brillant” per Espanya, Argentina, Paraguai. A
Figueres segueix viva la flama de la comunitat re-
ligiosa i del col·legi del Cor de Maria, amb el lema:
“Eduquem amb el cor i des del cor”.

Presentada la seva causa de beatificació, l’Església
va ratificar l’heroïcitat de les virtuts de Mare Espe-
rança, i l’any 2006 el papa Benet XVI la va declarar
Venerable. Mare Esperança, pregueu per nosaltres!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

“LLUM QUE SEGUEIX BRILLANT”

Suplement del Full
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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

“El dejuni prepara el terreny, la pregària rega,
la caritat fecunda”.

Papa Francesc

La Paraula del diumenge
DIUMENGE I DE QUARESMA

“Per haver obeït un de sol,
esdevindran justos

els altres”.
(Carta de sant Pau als Romans)

“Ves-te’n d’aquí, Satanàs!
L’Escriptura diu: “Adora el
Senyor, el teu Déu, dona
culte a ell tot sol”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

PISTES PER LA QUARESMA
Busca moments per pregar amb calma.
Vesteix senzillament, no vulguis desta-
car. Beneeix, reparteix bondat i no
malvolença. Dejuna de coses supèrflues
que molta gent al món no pot tenir.
Escolta els altres, no busquis ser el
centre de tot. Posa’t sota la mirada
amorosa de Déu. No estiguis pendent
d’agradar a la gent sinó d’agradar al Senyor. No
jutgis ni reparteixis condemnes. Demana perdó
quan t’hagis equivocat. Acull els joves i comprèn la
seva manera de ser, diferent de la teva. Sigues
solidari de les causes justes en bé de la humanitat.
No et posis medalles quan has fet el que havies de
fer. Pensa com pots aportar més harmonia a la teva
família. I com pots oferir els teus talents a la comu-
nitat.



RESULTAT DE LA COL·LECTA CONTRA LA FAM

A la col·lecta de la Campanya contra la Fam de
Mans Unides s’han recollit aquestes quantitats:

Sant Pere: 2.345 €; Immaculada: 1.040 €

Bon Pastor: 479,11 €, Poble Nou: 490 €

Sagrada Família: 348,07 €

CONFERÈNCIA: LA MISSA I LA LITÚRGIA

El dilluns dia 6 de març oferim una interessant
conferència quaresmal, a càrrec de Mn. Jordi
Font, doctor en Litúrgia, titulada: “Passo per la
missa o la missa passa per mi? Deixar-se
formar per la litúrgia”. Tindrà lloc a les 7 del
vespre, a l’església parroquial de Vila-sacra,
obert a totes les parròquies de l’arxiprestat.
L’acte forma part del cicle “Teologia a prop” que
ofereix l’Institut de Ciències Religioses de Girona.

ELECCIÓ DELS CATECÚMENS

Avui, diumenge, a les 6 de la tarda, a la Catedral
de Girona, elecció dels joves i adults de la diòcesi
que es preparen per rebre els sagraments de la
Iniciació cristiana.

REUNIÓ DE CATEQUISTES

Demà dilluns, a les 20 h, a la Immaculada, reunió
de catequistes de les parròquies de Figueres,
preparant les activitats i celebracions properes.

ARXIPRESTAT

Aquest dimarts, reunió dels mossens i diaca de
l’arxiprestat a La Salut de Terrades.

VIA CRUCIS

Cada divendres de Quaresma, Via Crucis a les
9’30, a l’església de Sant Pere, abans de la missa.

ACOLLIDA PREMATRIMONIAL

Dissabte que ve, al matí, sessió d’acollida a les
parelles que es casen properament per l’Es-
glésia.

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES DE MARÇ

– Preguem pels qui pateixen a causa del mal
rebut per part de membres de la comunitat
eclesial, perquè trobin a la mateixa Església una
resposta concreta al seu dolor i patiment.

– Perquè el testimoni dels sacerdots ajudi que
brotin noves vocacions al sacerdoci i els joves
responguin a la crida de Déu.

VIDA COMUNITÀRIA

“No sabemos explicar el mal, pero está presente
en el mundo y nos seduce con propuestas apete-
cibles y falsas. El hombre Jesús también debe
escoger el camino a seguir y siente en su interior la
seducción de posibles caminos alternativos a los
que el Espíritu le hace ver.

La tentación suele estar relacionada con el proyec-
to de vida de cada persona. A través del silencio,
la oración, la meditación de la Palabra de Dios,
Jesús ha ido madurando su identidad de Hijo y su
misión de Mesías. Aun siendo el Hijo, Jesús vivirá
siempre como verdadero hombre, sin aprove-
charse de su relación única con el Padre para huir
de las limitaciones humanas, como es el hambre,
el sufrimiento, la incomprensión, la muerte. No
caerá en el orgullo de querer mostrarse superior a
los demás, ni de hacer cosas tan espectaculares
que la gente lo tenga que seguir a la fuerza. Y vivirá
siempre adorando y sirviendo al Padre como el
único Dios, rechazando los falsos dioses del
dinero o del poder”.

LA NOSTRA HISTÒRIA

REFORMA DELS MONESTIRS

La vida dels monestirs va conèixer
també les seves crisis i períodes de
decadència. Com a conseqüència
d’això, els monjos de sant Benet van
viure dues reformes:

• La reforma de Cluny: al segle X, des
del monestir benedictí de Cluny, a la
Borgonya francesa, es va impulsar un important
moviment de renovació religiosa, centrada en la
dignitat del culte i l’observança de la Regla mo-
nàstica. Al segle XII, quasi dos mil monestirs de tot
Europa estaven units a Cluny.

• La reforma del Císter: iniciada a finals del segle XI
al Monestir de Citeaux, també a la Borgonya, com
un retorn a la vida segons la Regla de sant Benet en
la seva austeritat original. El gran impulsor fou
Bernat, abat del monestir de Claravall. L’expansió
del Císter fou molt ràpida, amb més de 600 mo-
nestirs a Europa al segle XIV.

LAS TENTACIONES DE JESÚS


