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Va passar a Kansas, als Estats
Units. Es va demanar al pastor
JoeWright, de l’església “Central
Christian Church”, que fes una
pregària d’obertura a la sessió
d’inauguració del Senat de

Kansas. Els dirigents i polítics parlamentaris espera-
ven una oració ordinària protocol·lària, però no va pas
ser així. Això va ser el que van escoltar:

“Senyor, venim davant teu en aquest dia per dema-
nar-te perdó i per demanar el teu guiatge. Sabem que
la teva Paraula diu: “Ai dels qui tenen el mal per bé i
el bé per mal!” (Isaïes 5,20); i és exactament el que
hem fet.

Hem perdut l’equilibri espiritual i hem canviat els
nostres valors.

Hem explotat el pobre i a això li diem “sort”.

Hem recompensat la peresa i n’hem dit “ajuda social”.

Hem matat els nostres fills que encara no han nascut
i ho hem anomenat “despenalització de l’avortament”.

Hem abatut els nostres condemnats i n’hem dit “fer
justícia”.

Hem estat negligents a disciplinar els nostres fills i
n’hem dit “desenvolupar la seva autoestima”.

Hem abusat del poder i n’hem dit “política”.

Hem envejat els béns dels nostres veïns i d’això en
diem “tenir ambició”.

Hem contaminat les ones de ràdio i televisió amb
molta grolleria i pornografia i en diem “llibertat d’ex-
pressió”.

Hem ridiculitzat els valors dels nostres avantpassats i
diem que són “obsolets i antiquats”.

Oh Déu, mira el més profund dels nostres cors; pu-
rifica’ns i deslliura’ns dels nostres pecats. Amén”.

Aquesta oració, naturalment, va molestar molts parla-
mentaris. Alguns van abandonar la sala, d’altres van
qualificar l’oració de missatge d’intolerància, i d’altres,
com és habitual en aquests casos, li retreien que un
pastor religiós ha de parlar de Déu i no de política...

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ORACIÓ SORPRESA A KANSAS CITY
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Pensament de la setmana

“El veritable art del mestre és despertar
l’alegria pel treball i el coneixement”.

Albert Einstein

La Paraula del diumenge
DIUMENGE IV DURANT L’ANY

“Busqueu el Senyor, tots els
humils del país que compliu els
seus preceptes; busqueu la

bondat, la humilitat”.
(De la profecia de Sofonies)

“Feliços els pobres en
l’esperit: el Regne del cel

és per a ells”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

CÀNTIC DE SIMEÓ
Dijous celebrem la Candelera, la Presen-
tació del Senyor al temple, on fou rebut
pel vell Simeó, “un home just i pietós
que esperava l’hora en què Israel seria
consolat, i tenia en ell l’Esperit Sant.
Simeó prengué el nen Jesús en braços i
beneí Déu dient:

“Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se’n vagi
en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist
el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots
els pobles; llum que es reveli a les nacions, glòria
d’Israel, el vostre poble”.

Després de beneir la Sagrada Família, Simeó digué
a Maria: “Aquest noi serà motiu que molts caiguin
a Israel i molts d’altres s’alcin; serà una senyera
combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspas-
sarà l’ànima”.



APLEC DE SANT PAU DE LA CALÇADA

Avui diumenge és el dia de l’Aplec de Sant Pau
de la Calçada, amb la missa a la capella a les 12
del migdia. Hi ha les sardanes i actes de costum.

FESTA DE LA CANDELERA

Dijous, dia 2 de febrer, dia de La Candelera,
festa de la Presentació del Senyor, celebrarem la
missa amb benedicció de candeles a les 19’30 h,
a l’església de la Immaculada.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

El 2 de febrer se celebra la Jornada de la Vida
Consagrada, amb el lema “Caminant en Espe-
rança”. Per aquest motiu a la missa de les 12 del
proper diumenge, dia 5 de febrer, a l’església de
Sant Pere, ho celebrarem amb les comunitats
religioses presents entre nosaltres.

FESTA DELS AMICS DELS MALALTS

Ambmotiu de la festa de la Mare de Déu de Lour-
des, els Amics dels Malalts de Figueres conviden
a la trobada anual que se celebrarà el diumenge
12 de febrer, al col·legi de La Salle. Hi haurà la
missa a la 1 del migdia, el dinar de germanor i
sobretaula festiva, amb les Veus Empordaneses.

Per apuntar-se al dinar, podeu trucar als telèfons
622 236 892 o 600 677 085.

REUNIONS DE PARES DE CATEQUESI

Aquesta setmana hi haurà les reunions de pares
dels nens i nenes de 2n curs que aquest any
faran la seva Primera Comunió. El divendres, a
les 20’30 h, als locals de la Immaculada, i el
dissabte, a les 12 h, als locals de Sant Pere.

MANS UNIDES

El segon cap de setmana de febrer, dies 11 i 12,
se’ns convida a participar en la Campanya contra
la Fam de Mans Unides, que porta per lema
“Frenar la desigualtat és a les teves mans”. Es
farà a totes les misses la col·lecta extraordinària.

INTENCIONS DEL SANT PARE -
MES DE FEBRER

– Preguem perquè les parròquies, posant la comu-
nió al centre, siguin cada cop més comunitats
de fe, fraternitat i acollida als més necessitats.

– Pels pobres, perquè no siguem indiferents
davant del seu patiment i puguin trobar sempre
a l’Església una mirada compassiva i una mà
estesa.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 19 de gener:
Maria Codina González, de 95 anys;
Carme Trèmols Poch, de 89 anys.
Ana Guerrero García, de 75 anys.

-----------------
DIOS MÍO, ESTOY CONTENTO

“Dios mío, estoy contento porque Tú me amas, no
obstante mi indignidad; porque te amo, no obstan-
te mi miseria.

Dios mío, estoy contento porque Tú estás presente
en la Eucaristía, porque eres mi Huésped divino,
porque tu presencia bendita en mi morada ilumina
mi vida, porque eres mi fuerza en los desfalleci-
mientos de mi alma.

Dios mío, estoy contento porque eres mi consuelo
en las angustias de mi corazón, porque Tú eres mi
luz en las oscuridades del camino, porque Tú eres
mi riqueza en mi pobreza.

Dios mío, estoy contento porque Tú eres la Belleza,
la Bondad, la Verdad resplandeciente”.

San Carlos de Foucauld

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA REFORMA GREGORIANA

Amb el nom de Reforma gregoriana es
coneix el moviment de reforma de
l’Església que es produí en els segles
XI i XII, enfront de la decadència moral
o dels costums, i de l’excessiva subor-
dinació dels càrrecs de l’Església als
senyors feudals.

Aquesta reforma la va impulsar el papa
Gregori VII, que havia estat monjo de
Cluny (França). Aquesta reforma prete-
nia aconseguir un cristianisme més autèntic, fent que
el Papa fos de debò el cap de tota l’Església,
defensant la llibertat de l’Església en l’elecció dels
bisbes, suprimint la simonia o compra-venda de
càrrecs eclesiàstics, defensant el celibat dels
preveres... El Papa va trobar l’oposició de diversos
governants i de l’emperador germànic Enric IV. Però
anys més tard, amb la signatura del Concordat de
Worms (1122), els emperadors renunciaven a la
investidura dels bisbes.


