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Els dies es feien cada vegada
més curts i freds. Les ore-
netes sentien l’impuls de
marxar cap a indrets més
càlids. Van decidir que havien
de fugir. “Cap a on?” –pregun-
tà una de les orenetes més

sàvies. “Per què hem d’abandonar aquest lloc?”

“Perquè hem de trobar un lloc més calent per poder
fer el niu durant l’hivern” –van contestar a cor les
seves companyes.

Però l’oreneta sàvia no n’estava convençuda: “No
esperareu que deixi aquest niu tan bufó que he
construït, per anar a la recerca d’una remota possi-
bilitat de trobar un lloc millor” –digué l’oreneta.

“Bé, ja veiem que no et podem convèncer –li van
respondre–; totes sentim la crida a posar-nos en camí,
i els nostres cors ens diuen que no ens podem quedar.
T’haurem de deixar aquí, si no et vols unir a nosaltres”.

L’oreneta sàvia es va negar a marxar, pensant que era
una bogeria confiar en sentiments interiors sense cap
prova definitiva. Quan totes van ser fora, ella es va
dedicar a fer més calent i confortable el seu niu,

recollint més plomes i trossos de cotó per protegir-lo
del fred.

Orgullosa del seu niu restaurat, es va instal·lar per
passar l’hivern, ben creguda que les altres havien
estat unes imprudents de marxar.

Va arribar l’hivern, i va començar a nevar; la nostra
oreneta va romandre calenta en el seu niu, conven-
çuda de la seva opció i preguntant-se si les seves
companyes estarien tan bé com ella.

Però com que estava tot cobert de neu, l’aliment va
començar a anar escàs. Ja era impossible trobar una
engruna ni un cuc. L’oreneta es va anar debilitant,
tornant-se cada cop més escanyolida, fins a veure’s
reduïda a les plomes i als ossos. Justament quan la
neu començava a fondre’s i apareixien els primers
brots després de la hivernada, la vida de l’oreneta
“sàvia” es va extingir definitivament.

Les seves “nècies” companyes, van tornar unes set-
manes més tard. Una primavera més, els esperaven
dies feliços; en canvi, la seva amiga racional i sàvia,
jeia morta en el seu “confortable” niu.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

L’ORENETA SENSE ADVENT

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

“Callar, havent de parlar, és covardia.
Parlar, havent de callar, és niciesa”.

Diògenes

La Paraula del diumenge
DIUMENGE I D’ADVENT

“Ell posarà pau entre les
nacions i apaivagarà tots els
pobles... Veniu, caminem a la

llum del Senyor”.
(Del llibre d’Isaïes)

“Vetlleu, perquè no sabeu quin
dia vindrà el vostre Senyor”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

ORACIÓ D’ADVENT
Senyor, ensenyeu-nos a preparar
els vostres camins, a ser precur-
sors de la vostra vinguda.
Ajudeu-nos a viure aquest temps
d’Advent amb la fe robusta, l’es-
perança esmolada, la caritat encesa.
Que els nostres cors siguin pessebres vivents per-
què hi vingueu a fer estada i, talment pastors
engrescats en la nit del món, anunciem a tothom la
llum de la salvació que ens heu vingut a portar.
Que tinguem la fortalesa dels profetes per denun-
ciar tot allò que empastifa la humanitat, i que
tinguem la dolcesa dels àngels per fer saber la
Bona Nova a tants cors desfets. Vós, que vindreu
enmig de la discreció i la senzillesa, sigueu la gran
Notícia que eclipsi tantes males notícies i tan
sorolloses.



CONFERÈNCIA SOBRE SALUT EMOCIONAL

Divendres vinent, dia 2, a les 19’30 h, el Dr.
Albert Sala oferirà una xerrada-col·loqui sobre
“Equilibri emocional i sentit de la vida”, a
l’Institut Muntaner de Figueres. Organitzen les
parròquies de l’Arxiprestat amb motiu del temps
d’Advent. Obert a tothom.

VETLLA DE PREGÀRIA

La Vetlla de pregària estil Taizé tindrà lloc enguany
el divendres 16 de desembre, a les 19’30 h,
a l’església de Navata.

SORTIDA A LA SALUT DE SANT FELIU

El 6 de desembre, dia festiu, les parròquies de Fi-
gueres oferim una peregrinació al Santuari de la
Mare de Déu de La Salut de Sant Feliu de
Pallerols, amb una visita prèvia al Santuari del
Far. Hi haurà la missa a La Salut i dinar de
germanor al restaurant del Santuari. Inscripcions
a la Paquita (646 453 648) o a la parròquia.

CAPELLETES DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Reunió de les zeladores de les capelletes de la
Sagrada Família que es passen pels domicilis,
aquest dijous, a les 18 h, als locals de la Imma-
culada.

MISSES DE DISSABTE AL MATÍ

Aquest Advent reprenem les misses dels
dissabtes al mati, a les 10 h. Els primers
dissabtes de mes, a la capella del Cor de Maria,
i els tercers dissabtes de mes, a la capella de les
religioses de Sant Josep. Dissabte vinent reco-
mencem al Cor de Maria.

JOGUINES PER A INFANTS NECESSITATS

Fins al dia 11 de desembre es poden aportar
joguines noves o en bon estat que aniran desti-
nades a infants de famílies necessitades en
aquest Nadal. Les joguines es poden portar tot
venint a missa a qualsevol parròquia o bé a hores
de despatx.

PER SEGUIR LES LECTURES EN CASTELLÀ

Les persones que, per entendre millor les lectu-
res de la missa, vulguin seguir-les en castellà, a
més dels llibrets de “La missa de cada dia” en
castellà, existeixen unes aplicacions que es
poden instal·lar al mòbil per tenir a l’abast les
lectures de les misses dels diumenges i les de
cada dia. Aquí apuntem tres apps disponibles: La
misa de cada dia; Liturgia de las Horas CEE;
ePrex.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIÓ
Dia 18 de novembre:
M. Dolors Novellón Cernuda (Lolita), de 83 anys.

INTENCIONS DEL SANT PARE —
MES DE DESEMBRE

– Perquè les organitzacions de voluntariat i de pro-
moció humana trobin persones que estiguin de-
sitjoses de comprometre’s amb el bé comú i buscar
noves vies de col·laboració a nivell internacional.
– Per tots els fidels cristians, perquè en preparar i
celebrar el naixement del Fill de Déu siguin enfor-
tits en la seva fe, creixin en l’estima per la vida
dels qui naixeran, i visquin en harmonia tant a la
familia com a la comunitat cristiana.

ADVIENTO
“Al iniciar este tiempo de Adviento nos disponemos
a vivir el Amor como auténticos cristianos. Necesi-
tamos superar muchos pesimismos existentes en
nuestra sociedad y en cada uno de nosotros.
Vivimos tiempos complicados, de desolación. Sin
salir de una crisis, entramos en otra. Debemos estar
vigilantes para vislumbrar la llegada del Señor”.

LA NOSTRA HISTÒRIA

PRIMERS CONCILIS ECUMÈNICS

La gran vitalitat que assoleix l’Església
a partir del segle IV i tot el segle V
queda reflectida en la celebració dels
quatres grans concilis ecumènics de
l’Església antiga.

Tots ells es van celebrar en ciutats de
l’Orient cristià: Nicea (325), Constan-
tinoble (381), Efes (431) i Calcedònia
(451).

Aquests primers concilis ecumènics, presidits per
l’emperador i amb l’assistència de legats o represen-
tants del Papa, reunien els bisbes per discutir, sobretot,
qüestions doctrinals, especialment la unitat de Déu i la
Trinitat de les persones divines (Pare, Fill i Esperit Sant).

Al concili de Nicea es va enunciar el Credo que, modi-
ficat pel concili de Contantinoble, va ser vist per tots
els concilis posteriors com la pedra de toc de
l’ortodòxia sobre la doctrina de la Santíssima Trinitat.


