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És diumenge, i un home gran se’n va a missa cami-
nant a poc a poc, mig encorbat, recolzant-se amb
un bastó. Mentre enfila el carrer de l’església, re-
corda aquells anys d’esplendor quan tota la família,
endiumenjada, anaven tots a missa, petits i grans, i
després s’aplegaven per dinar. Ara la seva muller ja
no hi és, i els fills campen a la seva. No van a missa
ni han fet batejar els fills. A ell li sap greu, però no
té més remei que acceptar-ho. Li costa. I va pujant
a poc a poc tot sol cap a missa.

Els fills li han posat una noia d’origen sud-americà
que el cuida. Ella no l’acompanya a missa perquè
els diumenges fa festa.

A l’home cada dia li costa més de caminar. Aquella
pujada cada setmana fa més pujada. Però mentre
pugui ell no vol deixar d’anar a l’església.

A missa, resa molt per la seva enyorada esposa, pels
seus fills i néts i s’afegeix a la pregària de la petita
comunitat, tot i que sordeja una mica. Se sent
resignat quan a l’església mira al voltant seu i veu
que força gent coneguda es troba en una situació
semblant a la seva. A l’hora de la Pau una dona es

gira i li estreny la mà amb un somriure. Potser serà
l’única persona que l’haurà mirat amb tendresa en
tota la setmana.

Quan surt de l’església, l’home mira de reüll unes
parelles joves que estan en una terrassa de bar, fent
el vermut, amb les mainades que corren per la
plaça. Podrien ser els seus fills i els seus néts. Les
taules estan plenes de cerveses fresques, mòbils,
paquets de tabac i cartes de bar. L’home passa pel
costat, sospira i sent recança al cor.

Quan arriba a casa treu de la nevera el menjar que
la cuidadora li ha deixat el dia abans. Menja amb
poca gana, tot sol, recordant aquelles entaulades
de diumenge quan hi eren tots. Mira una foto de
família que té a sobre d’un moble i pensa: “almenys
em truquessin aquest vespre i els sentís la veu...”.
Gira la mirada i s’atura en una imatge de Nostre
Senyor; i li surt una pregària: “Només en Vós, Se-
nyor, trobo consol”. Sí, de vegades la fe, tan nua,
només és consol. Ja és molt, per ell; reclinar el cap
sobre el pit del Senyor, sempre li fa companyia.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

L’HOME QUE PUJA A MISSA

Suplement del Full

CAMINS
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

SANT CARLES BORROMEO

Carles neix el 1538, d’una família rica
del Piemont. Doctor en Dret Civil i
Canònic, és nomenat arquebisbe de
Milà i, amb gran esperit de pregària i
zel pastoral, es dedicà de ple als seus
fidels, impulsant la reforma
proposada pel Concili de Trento, amb
sínodes, visites pastorals i normatives.
Quan va esclatar la pesta a la ciutat, va organitzar
l’atenció als malalts amb gran eficàcia. Va donar tots
els seus béns als pobres i visqué amb gran austeritat,
malgrat el seu origen noble. Ell va dir: “La vida d’un
simple cristià és ja una creu ben pesant; més ho serà,
doncs, la creu d’un bisbe, que està cridat a mostrar
amb el seu exemple de quina manera han de portar
la seva els simples cristians”. Va morir el 1584, amb
només 46 anys.

Pensament de la setmana

“La vida és simple, però insistim
a fer-la complicada”.

Confuci

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXXI DURANT L’ANY
“Justament perquè ho podeu tot

us apiadeu de tothom, i
dissimuleu els pecats dels homes
perquè puguin penedir-se”.

(Del llibre de la Saviesa)

“Zaqueu, baixa de pressa, que avui
m’he de quedar a casa teva”.

(De l’evangeli segons sant Lluc)



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”.

Demà dilluns, a les 7 de la tarda, al Cercle
Sport, comença amb una conferència de Joan
Armangué, titulada “L’Església figuerenca i la
seva aportació a la cohesió social de la ciutat”.
Amb projecció d’imatges antigues. Els altres
tres dilluns hi haurà Taules rodones, amb
quatre persones cada una, relacionades amb
el món sanitari, el món educatiu i el món
social, que parlaran de l’aportació de l’Església
de Figueres en aquests àmbits. Sempre a les 7
de la tarda, i al Cercle Sport. Obert a tothom!

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DOMUND

A la col·lecta del DOMUND per les Missions
s’han recollit aquestes quantitats:
Sant Pere: 1.480 €; Immaculada: 1.554’90 €;
Bon Pastor: 210’81 €; Sagrada Família: 306 €;
Poble Nou: 393’06 €; Asil-Desemparats: 675 €.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

Per a joves, 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.

REUNIONS DE PARES DE LA CATEQUESI

Els pares de la Catequesi estan convocats:
Els de la parròquia de la Immaculada:
Divendres vinent, dia 8, a les 9 del vespre, als
locals.
Els de la parròquia de Sant Pere: Dissabte
vinent, dia 9, a les 12 del migdia, als locals.

CELEBRACIONS DE LA PARAULA

Dissabte que ve, sessió de formació per les
persones de l’arxiprestat que fan Celebracions
de la Paraula. A les 10’30 h, a Castelló
d’Empúries.

COL·LECTA PELS LOCALS PARROQUIALS

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

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
NOMS PROPIS DEL TEMPLE DE SANT PERE

El dia 14 de setembre de l’any 1941, festa de l’E-
xaltació de la Santa Creu, s’obria una nova etapa de
l’església de Sant Pere de Figueres, amb la primera
pedra de la reconstrucció del temple.

Els arquitectes Llopart, Segarra i Mora van fer els
plànols; Collet, principalment, i també Miret i Marés
van realitzar les escultures; Labarta va completar la
decoració amb les seves pintures, a les quals s’hi van
afegir les de Noé i Reig.

La Casa Granell va fer els vitralls; Oliver, la pedrera;
Basco, la forja, i Gratacós, la construcció. A tots ells es
deu el valor artístic del temple.

El Dr. Trens va tenir cura que les figuracions artístiques
estiguessin impregnades de contingut catequètic, ja
que l’art religiós és missatge i paraula.

La imminent celebració del Mil·lenari de Sant Pere serà
una bona ocasió perquè els figuerencs i els visitants
descobreixin més a fons aquesta església, tant en el seu
vessant artístic i històric com simbòlic i catequètic.
Passa sovint que anem molt lluny a veure monuments
i no coneixem la riquesa dels que tenim a casa.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 26 d’octubre:
Sara López Rodríguez, filla d’Ivan i d’Ana Maria.

Dia 27 d’octubre:
Melinda María García Velarde,
filla de Delfín i de Celia.

DEFUNCIÓ
Dia 23 d’octubre:
Ciprià Barris Pujol, de 86 anys.

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

“Cadascun de nosaltres està cridat a
reflexionar sobre aquesta realitat:

Jo sóc una missió en aquesta terra, i per
això estic en aquest món”.

Papa Francesc: Evangelii Gaudium, 273


