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“UN DIOS LLAMADO ABBA” (Ed. PPC) és el títol
d’un llibre de José Luis Cortés que a través de
dibuixos i còmics ens apropa al Déu de Jesús amb
gran llibertat d’esperit i sentit de l’humor.
Ara que estem en vigílies de Tots Sants, hi ha una
vinyeta al llibre on Déu, mirant el món, comenta
a un àngel: “Llagues, estigmes, llàgrimes de
sang, miracles... ¿quan es decidiran a viure la
santedat com a persones normals?”.
En una altra vinyeta, Déu Abba es mira amb cara
trista Europa i diu: “Dos mil anys de Cristianisme
a Europa, i l’única unió que han estat capaços de
fer és la unió monetària”.
Es veu que uns periodistes pregunten a Déu: “I
vostè es considera més el Déu dels filòsofs o el
Déu dels teòlegs?”. I Abba respon: “El Déu dels
qui travessen clandestinament l’Estret”.
Passejant pel cel, un sant diu a Déu: “Cada
vegada hi ha menys gent que creu en Tu”. Abba
li respon: “Paciència. Sempre és millor que
m’ignorin que no pas que em tinguin por”.
Es veu el Pare Etern mirant el món i diu: “Ei, els

d’allà a baix! Els que aneu sempre tan
atrafegats! Per què preparo jo cada vespre unes
postes de sol tan meravelloses?”.

Maria, la Mare de Déu , s’acosta a Déu Pare i li
diu: “Per què els teòlegs es preocupen tant de
demostrar que sóc verge quan el que necessiten
saber és que sóc una mare?”.

Un dels sants ens mira i ens diu: “Si no us feu
com els nens, no vingueu al Regne dels cels,
perquè no l’entendreu”.

Déu Abba ens mira i ens diu: “Pensa una mica,
home! Si Déu existeix, ha de ser totpoderós; i si
és totpoderós, per què no podria parlar amb tu
com un amic?”. I afegeix: “Que Jo et perdoni és
fàcil. El que és difícil és que tu et sentis
perdonat”.

I dos roquers arriben en una moto potent al cel
i pregunten: “Oh, Abba, què és això tan bonic
que se sent aquí?” I Déu Abba respon: “El
silenci”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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D’EVANGELI
UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:

Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou, de Figueres.

Testimoni de la setmana

L’ABAT OLIBA GLOSSA SANT NARCÍS

Un dels primers documents existents
sobre Sant Narcís és un sermó de l’a-
bat Oliba, al segle XI, que diu, entre
altres coses:
“Ja que se’ns manifesta amb tant
d’esclat la solemnitat del confessor de
Crist i apòstol i màrtir nostre, donem
gràcies i lloances al Creador i, encomanant-nos a les
oracions d’aquell Narcís, autèntica flor del paradís,
estimem tot allò que ell va estimar, creguem tot allò
que ell ens va predicar de paraula i imitem tot allò
que ens va ensenyar amb les seves obres. I tu, oh
Sant Narcís, flor del paradís, accepta les nostres
lloances per pobres que siguin i mostra’t sol·lícit i
clement davant del pes de les nostres misèries, a fi
que, tots els qui ara ens alegrem de la teva festa,
meresquem ser partícips dels teus mèrits”.

Pensament de la setmana

“No ens ha de fer por la mort.
El que ens hauria de fer por és
no haver viscut intensament”.

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXX DURANT L’ANY
“El Senyor fa justícia, no es
deixa influir per ningú

en perjudici dels pobres”.
(Del llibre de Jesús, fill de Sira)

“Tothom qui s’enalteix serà
humiliat, però el qui s’humilia

serà enaltit”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)



FESTA DE TOTS SANTS

Divendres és la festa de Tots Sants. Les misses
seran com els diumenges, amb les anticipades
a la vigília, excepte a la Sagrada Família.

MISSA AL CEMENTIRI

Dissabte, dia 2, Dia dels Fidels Difunts, hi haurà
una missa a les 11 del matí a l’esplanada del
cementiri de Figueres, en sufragi de tots els
difunts. En cas de mal temps, es faria a la sala
de cerimònies del tanatori Vicens.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

Es convida als joves a la Catequesi de
Confirmació, a partir de 2n d’ESO; és
interparroquial i es fa els divendres, a les 9 del
vespre, als locals de la parròquia de la
Immaculada. Adreçar-se a les parròquies.

CATECUMENAT D’ADULTS
Ha començat el Catecumenat per als adults que
volen rebre el Baptisme o la Confirmació. Les
sessions de formació es fan cada quinze dies.
Cal posar-se en contacte amb les parròquies.

LEGIÓ DE MARIA

Reunió de socis de la Legió de Maria el dimarts
29 d’octubre, a les 11 h, al local del carrer de La
Jonquera, 7.

CICLE “MIL ANYS DE PRESÈNCIA CRISTIANA”
De cara al Mil·lenari de la parròquia de Sant
Pere de Figueres, que se celebrarà durant tot
l’any 2020, iniciem aquest mes de novembre
un cicle de conferències titulat “Mil anys de
presència cristiana a Figueres”.
Tindrà lloc cada dilluns del mes de novembre,
a les 7 de la tarda, al Cercle Sport, començant
el dia 4 amb una conferència de Joan
Armangué, titulada “L’Església figuerenca i la
seva aportació a la cohesió social de la ciutat”.
Els altres tres dilluns hi haurà tres Taules
rodones amb persones relacionades amb el
món sanitari, el món educatiu i el món social.

COL·LECTA PELS LOCALS PARROQUIALS

El proper cap de setmana, primer de mes,
col·lecta a l’església de Sant Pere per la
reforma dels locals parroquials.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LLIGA D’ACCIÓ SOCIAL (i VI)

Finalitzem avui el resum del Discurs de Xavier Fages de
Climent, en inaugurar-se la Lliga d’Acció Social de
Figueres el dia 26 d’abril de 1908:
“Socis de la Lliga d’Acció Social! Com diu amb la
maestria que li és pròpia l’il·lustríssim Bisbe de Vic, Dr.
Torras i Bages en una de les seves admirables pastorals:
“El nostre ideal, la nostra norma, el nostre mestre, el
nostre director, nostramo és Jesucrist, qui és d’ahir,
d’avui i de tots els segles”.
Aprestem-nos doncs a ser soldats valents de l’Església
de Crist i tinguem en compte que la victòria la dóna
Déu quan i com ho creu oportú, però que el deure de
lluitar amb entusiasme és nostre i que per la manera
com el complirem se’ns donarà el premi, encara que
els resultats que obtinguem no corresponguessin als
nostres desigs d’avui ni als nostres esforços.
Socis d’aquesta Lliga! Emprenem-la amb valentia i
decisió des d’avui l’acció social catòlica per cristianitzar
aquesta nostra terra estimada!
Catòlics que no sou socis i m’escolteu, veniu a ajudar-
nos!”.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 19 d’octubre:
Helena Rodrigues Del Olmo,
filla de Rubén-Olimpio i de Lourdes.

Dia 20 d’octubre:

Jana Trilla Redondo, filla de Joan i de Vanessa;

Carla Batlle García, filla de Jordi i de Jessica.

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

TOTS SANTS

“És veritat que a l’Empordà n’anem molt
escasos, de sants, per no dir que no n’hi ha cap
en la llista oficial. Però segur que n’hi ha hagut
i n’hi haurà a cabassos com pertot arreu. Parlo
dels d’estar per casa, dels que vesteixen de
feiner, dels que mai no han deixat de tenir la
mà posada a l’arada, dels marcats ja amb el
segell indeleble d’haver estimat tant com
n’han sabut”.

P. Josep Frigola


