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En una cassola plena d’aigua hi
nedava tranquil·lament una gra-
nota. L’aigua de la cassola s’estava
escalfant a foc lent. Al cap d’una
estona l’aigua era tèbia. A la granota
li semblava una temperatura agra-

dable, s’hi trobava bé i seguia nedant. La temperatura
de l’aigua començava a pujar, i ja era força calenta,
una mica més del que li agradava a la granota. Però
ella no s’inquietava i, a més, la calor li produïa una
mica de fatiga i de somnolència. L’aigua anava pujant
de temperatura, mai de manera accelerada, i ja era
molt calenta de veritat. A la granota li semblava desa-
gradable, però com que se sentia sense gaires forces
es limitava a aguantar i a no fer res més. Va acabar
ben bullida fins que va morir sense haver fet cap
esforç per salvar-se.

L’autor d’aquesta comparança, el filòsof Olivier Clerc,
explica que si haguessin submergit la granota de cop
en un recipient amb l’aigua a 50 graus, hauria reaccio-
nat i s’hauria posat fora de perill d’un bon salt. Es
demostra així que un deteriorament, si és molt lent,
passa inadvertit, i la majoria de vegades no suscita
reacció, ni oposició, ni rebel·lia.

Si ens fixem en el que està passant en la nostra so-
cietat en les últimes dècades, estem experimentant una
lenta deriva a la qual ens estem acostumant. Un munt
de coses que ens haurien horroritzat fa uns anys, s’han
anat banalitzant a poc a poc i pertorbant-nos suaument
fins avui, però ens deixen atònits o indiferents.

Les males notícies, ratllant les línies vermelles de la
violència i l’obscenitat, cada cop “escalfen” més l’opi-
nió pública, però la gent s’hi va acostumant.

El bombardeig permanent de les informacions “políti-
cament correctes”, dels fets escandalosos i de les
estripades constants a les xarxes saturen els cervells,
que es van incapacitant per poder donar sentit crític a
les coses.

Els quadres obscurs que dibuixen el futur, en lloc de
suscitar reaccions i mesures preventives, sembla que
només preparin psicològicament el poble per accep-
tar condicions de vida decadents.

Així que millor que, com a granotes mig cuites, mirem
de sortir de la cassola i saltar abans que no sigui mas-
sa tard.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA GRANOTA BULLIDA, QUE NO HO SABIA
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Pensament de la setmana

“El cor de la persona no es cansa d’estimar;
però el qui no estima, es cansa de viure”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE V DE QUARESMA

“Poble meu, quan obriré els
vostres sepulcres i us en faré

sortir, sabreu que jo soc el Senyor”.
(De la profecia d’Ezequiel)

“¿No t’he dit que si creus veuràs
la glòria de Déu? ...
Llàtzer, vine a fora”.

(De l’evangeli segons sant Joan)

Testimoni de la setmana

DES DE BET-HÀNIA
Senyor, que et vares commoure per la
mort del teu amic Llàtzer, que vares ex-
perimentar tu mateix la mort, i una mort
en creu; et volem agrair que compartei-
xis i acompanyis el nostre sofriment, Tu
que ens obres a l’esperança d’una vida
nova, que res ni ningú no podrà estroncar.

Ajuda’ns a saber acompanyar en el dol a les perso-
nes, sobretot les que no tenen cap esperança i
viuen amb tot el pes de l’absència a sobre. Tu ets la
presència d’un Amor que és amb nosaltres i que un
dia, gràcies a la teva Pasqua, gaudirem en ple-
nitud.

Fes que descobrim i escampem pels camins pedre-
gosos les flors que anem trobant i que són anunci
de la Pasqua eterna.



DIUMENGE DE RAMS

Diumenge que ve, benediccions del ram i misses:

A les 9 h: Al Bon Pastor

A les 11 h: A la Immaculada

A les 12 h: A Sant Pere

CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DEL PERDÓ

Dissabte vinent, dia 1 d’abril, a la parròquia del
Poble Nou, a les 7 de la tarda. A la parròquia de
la Sagrada Família, a les 20’15 h.

Dimarts, dia 4 d’abril, a la parròquia de la Imma-
culada, a les 20 h (celebració conjunta).

HORARIS UNIFICATS DE SETMANA SANTA

DIJOUS SANT

19’30 h: Celebració del Sant Sopar, a l’església de
la Immaculada. Tot seguit, pregària d’Adoració.

DIVENDRES SANT

11 h: Via Crucis, a l’església del Bon Pastor.

18 h: Celebració de la Passió i Mort del Senyor, a
l'església de Sant Pere.

DISSABTE SANT—VETLLA PASQUAL

20 h: Vetlla Pasqual, a l’església de la Sagrada
Família.

DIUMENGE DE PASQUA

9 h: Al Bon Pastor; 10 h. A la Marca de l’Ham, 11 h:
A la Immaculada; 12 h: A Sant Pere; 19 h: A la
capella de Sant Josep.

MISSA EL DIUMENGE A LA TARDA

A partir del dia de Pasqua, 9 d’abril, hi haurà una
missa els diumenges i festius a les 19 h a la
capella de Sant Josep, del c/ Sol d’Isern, i serà en
castellà.

CATEQUISTES

Demà dilluns, reunió de catequistes de Figueres
a les 20 h als locals de la Immaculada.

ARXIPRESTAT

Reunió dimarts al matí a La Salut de Terrades.

VIA CRUCIS

Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 19 de març:
Hugo Romero Orozco, fill de José Manuel i Mireia.

DEFUNCIÓ
Dia 18 de març:
Francesc Frigola Masdevall, de 80 anys.

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

UN GRAN AMOR ME ESPERA
Lo que ocurrirá del otro lado / cuando todo para mi
habrá girado hacia la eternidad… ¡no lo sé! ! Sólo
creo. / Sólo creo que un gran amor me espera. /
Ahora que el tiempo se acerca, / que la cruz me
invita a franquear el muro, / lo que creí. / Es hacia un
amor que camino al irme, / es en su amor que
tiendo los brazos, / es en la vida que desciendo
suavemente. / Si muero, no lloren, / es un amor que
me toma apaciblemente. / Si tengo miedo, ¡y por
qué no! / recuérdenme simplemente que un amor, /
que un gran amor me espera.

Sí, Padre,

aquí estoy, vengo hacia Ti como un niño, / vengo a
lanzarme en tu amor, / tu amor que me espera”.

San Juan de la Cruz

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’ESGLÉSIA ORTODOXA

Les tibantors i enfrontaments entre
Orient i Occident, freqüents a l’anti-
guitat, van acabar per esclatar. L’any
1054 el patriarca Miquel Cerulari i el
delegat del papa Lleó IX s’exco-
muniquen mútuament. Fan oficial la
ruptura entre l’Església oriental i
l’Església occidental. Tot i que a Roma el Papa ja
havia mort, els seus successors no van retirar l’exco-
munió.

Avui l’Església oriental o ortodoxa té uns 218 milions
de fidels que s’agrupen així:

Els quatre Patriarcats que venen de l’Església dels
segles IV i V: Jerusalem, Alexandria, Antioquia i Cons-
tantinoble.

El Patriarcat de Moscou, que aglutina l’Església russa,
formada per la meitat dels cristians ortodoxos. Les
altres esglésies ortodoxes autònomes són a Grècia,
Xipre, Ucraïna, Geòrgia, Romania, Bulgària i Sèrbia.


