
Núm. 1.328
26 setembre 2021

Al rei Frederic II de Prússia se li va ocórrer
una idea singular. Estant al camp, es va
fixar en uns pardals que picotejaven els
grans de blat. Va començar a calcular i va
arribar a la conclusió que aquells ocells

menjaven en el seu regne cada any dos milions de sacs
de blat. Una barbaritat!

Fets els comptes, va voler exterminar-los per saquejar
els seus camps. Així va prometre un premi per cada cap
de pardal que es presentés. Tots els prussians es van
convertir en caçadors. I al cap de poc temps, ja no
quedaven pardals al país. Tot un èxit! El rei estava
satisfet. Ja no veuria minvada la collita de blat del seu
regne.

Però, l’any següent, li arriben notícies des de tots els
racons de Prússia anunciant que els insectes, les
erugues i les llagostes s’havien menjat les collites.

El sobirà, després de sospesar el que havia passat, va
deduir que els pardals tenien la seva funció i que li
donaven menys maldecaps. Quan va haver de portar
pardals dels països veïns, diuen que el rei va exclamar:
“Quina gran equivocació que he tingut! Allò que Déu fa,
ben fet està!”.

Aquesta historieta en certa manera és el que està
passant al nostre món, quan no respectem el cicle
natural de les coses de la Creació.

El canvi climàtic és un problema global amb greus
conseqüències, que ens afecten a tots, i amb major
virulència a les zones més pobres del planeta. El papa
Francesc ho està clamant fa temps, amb l’estendard de
la seva encíclica Laudato si’, que molts dirigents ni s’han
dignat llegir.

L’equilibri ecològic, obra de Déu, es veu greument
amenaçat per problemes ambientals com la conta-
minació, amb les energies no renovables, la pèrdua de la
biodiversitat, la desforestació, l’esgotament dels
recursos naturals... Els delictes contra la naturalesa
posen en evidència la manca de consciència moral, i això
és molt perillós, perquè ens degrada, ja que allò que és
contrari a la natura també ho és per a l’espècie humana.

Cal treure’s del cap la falsa creença que diu que el
progrés econòmic és incompatible amb la protecció de la
natura. És un error semblant al que va cometre el rei de
Prússia...

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PARDALETS AL CAP

Suplement del Full

CAMINS
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

“Tot està perdut quan els dolents serveixen
d’exemple i els bons de burla”.

Demòcrit

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXVI DURANT L’ANY

“Les vostres riqueses s’han
podrit, s’han arnat els vostres

vestits, s’han rovellat el
vostre or i la vostra plata”.
(De la carta de sant Jaume)

“Qui no és contra nosaltres,
és amb nosaltres”.

(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

SANT VICENÇ DE PAÜL

Vicenç (1581-1660) va néixer en
una humil família de pagesos de
França. Ordenat prevere, fundà la
Congregació de la Missió (Paüls)
per a la formació dels clergues i
per al socors dels pobres i també,
amb la col·laboració de Lluïsa de
Marillac, les Filles de la Caritat.

A Figueres, l’any 1897 la parròquia de Sant Pere,
amb la Junta de les Conferències de Sant Vicenç
de Paül, i amb el suport de les religioses Filles de la
Caritat de la comunitat de l’Asil Vilallonga, va iniciar
una escola per atendre els infants i joves més
pobres. Hereva d’aquesta història solidària, és la
Fundació Escola Sant Vicenç de Paül amb l’actual
projecte socioeducatiu Ksameu.



INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI
Segueixen les inscripcions per al nou curs de
Catequesi, a les hores de despatx de les
parròquies:
– 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, presencialment els diumenges a
la missa de les 9 h, o bé al tel. 972 670 711 o al
c/e bonpastor.figueres@gmail.com.

– A la Sagrada Família, dies 23 i 30 de setembre,
de 6 a 7 de la tarda.

– A La Salle, pels alumnes del col·legi, al mateix
centre.

S’inscriuen al primer curs els infants que ara co-
mençaran el 3r curs de Primària o que
compleixen 8 anys durant l’any en curs. Els qui ja
han fet el primer curs d’Iniciació s’han d’apuntar
per al segon, i els qui ja han fet la Comunió
s’inscriuen a la catequesi de Seguiment i de
Professió de Fe.
També es pot fer la inscripció telemàtica a través
de l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/
Catequesi de Confirmació.– Els joves a partir de
2n i 3r d’ESO i més grans, si han fet la Primera

Comunió, es poden inscriure a la catequesi de
Confirmació, que començarà el dia 22 d’octubre.

ROMERIA DE FIGUERES AL MONT
Dissabte que ve, dia 2 d’octubre, és el dia de la
romeria anual de la ciutat de Figueres al santuari
de la Mare de Déu del Mont. La celebració de la
Missa és a les 12 h. Cantaran les Veus
Empordaneses. Es pot pujar en minibus, amb
sortida de la Plaça del Sol de Figueres a les 10’30
h. Per apuntar-s’hi, cal trucar a la Núria: 620 889
424. Per pujar a peu des de Falgars se surt a les
9 del matí amb cotxes des de l’aparcament de
l’Esclat de la carretera d’Olot; cal trucar el 972
670 711 o al 676 199 655. El dinar pot ser de
pícnic personal o reservar taula al restaurant del
Santuari, al 972 193 974.

ARXIPRESTAT
Dimarts, reunió dels mossens i diaques dels
Arxiprestats de l’Alt Empordà, a La Salut de
Terrades.

MISSA SOBRE L’EMPORDÀ
La IX Missa sobre l’Empordà està prevista pel
diumenge dia 10 d’octubre, a les 5 de la tarda, al
lloc habitual, a la falda del Castell de Sant Ferran.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS VIATGES DE SANT PAU (I)

Els apòstols havien anunciat el missatge sobre
Jesucrist especialment a Jerusalem i, a tot estirar,
només dintre de Palestina. Els diaques hel·lenistes
l’havien anunciat a Samaria i altres llocs. Ara Pau,
un cop fet cristià, emprèn uns viatges missioners
per portar el missatge de l’Evangeli sobre Jesucrist
a les ciutats d’arreu de l’Imperi romà.

A les ciutats on arriba, Pau es dirigeix a les
sinagogues dels jueus per anunciar Jesucrist. I es
troba que mentre molts jueus no reben bé el
missatge, en canvi, hi ha pagans que creuen i es
converteixen. I sorgeix el problema de si els pagans
o gentils (els qui adoraven els déus grecs o
romans), si volen ser cristians, s’han de fer primer
jueus? Han de complir tot el que mana la Llei de
Moisès? Per això Pau va a Jerusalem a reunir-se
amb els apòstols i ancians per aclarir el tema en el
Concili de Jerusalem.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 18 de setembre:
Marc Cardera Cardozo, fill de Francisco
i de Ruth.

Dia 19 de setembre:
Gala Cantenys Rico, filla de Ferran i d’Èlia;
Estefania Antúnez Segura, filla de Francisco
i d’Estefania.

DEFUNCIÓ
Dia 17 de setembre:
Tomás Novillo González, de 94 anys.

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

“El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor.

El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz”.

Santa Madre Teresa de Calcuta


