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PERSONES OBSOLETES?
En vigílies de la festa dels patrons de Vida Creixent i de
la gent gran, Sants Simeó i Anna, vull destacar un escrit
de Carles Ayats, que en la seva columna del setmanari
L’EMPORDÀ del dia 4 de gener, titulada “Obsolescència social programada”, parla de la nova forma de
marginació que afecta set de cada deu integrants de la
gent gran, la part més vulnerable de la nostra societat.
“L’obsolescència social programada –diu en Carles– és
el nom que s’ha donat a la situació de la nostra gent
gran davant la digitalització i la deshumanització
d’alguns serveis. Gestions que ens poden semblar
simples, com operar amb el banc o demanar hora al
metge, ja són quasi inabastables per a molts d’aquells
que van construir la nostra societat”.
Efectivament, “sense la gent gran, no existiríem”. I el
“progrés” tecnològic tendeix a deixar-los de banda, fora
de joc, quan necessitem més que mai la seva saviesa,
no tècnica, però sí humana.
Diu l’article: “Són el nexe amb el passat i ens han
permès viure el present. I, malgrat tot, estem complicant com mai el seu futur immediat. Els canvis de la
nostra societat, dels models familiars i de les relacions humanes sovint ens aboquen a oblidar-nos de
la nostra gent gran. Quin gran error. La pandèmia ha

Pensament de la setmana

“No li demanis a Déu que et faci la vida
més fàcil; demana-li que et faci
cada dia més fort”.
La Paraula del diumenge

DIUMENGE IV DURANT L’ANY
“El qui estima és pacient,
és bondadós; el qui estima
no té enveja”.
(1ª carta de Pau als de Corint)
“Això que avui sentiu
contar de mi és el
compliment d’aquestes
paraules de l’Escriptura”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

tornat a visibilitzar la fragilitat
d’aquest col·lectiu, però també
–reconeguem-ho– la seva
resiliència. Ja voldríem tots
nosaltres tenir la seva capacitat
de resistir i de superar les
adversitats amb una demostració tan generosa d’actitud
positiva”.
Això de l’obsolescència és un
invent pervers, fet pensant
només en el benefici econòmic i el foment del
consumisme. Es tracta de fabricar les coses perquè no
durin, perquè s’acabin i s’hagin de llençar, per tornar a
comprar i tornar a llençar.
Que això es faci amb les bombetes, com recorda el text
d’en Carles, o amb els electrodomèstics, o amb els
cotxes, ja ens hi hem d’anar acostumant. Però això no
pot passar mai amb les persones. Una persona mai pot
ser obsoleta, per més anys que tingui. Un progrés que
deixi a la cuneta les persones grans que ens han
transmès tanta vida i tants valors, podrà ser un progrés
de la tècnica, però mai serà un progrés de la humanitat.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

LA CANDELERA.
PRESENTACIÓ DEL SENYOR
Quaranta dies després de Nadal,
celebrem la festa de la presentació
de Jesús al temple de Jerusalem.
Maria i Josep complien el que manava la Llei: portar els fills
primogènits al temple, per
consagrar-los a Déu. Però aquest ritu humil que feia
de Jesús un nen igual que molts altres de la seva
edat, pren tot un nou significat per les profecies de
dos vells plens de l’Esperit, Simeó i Anna, que
proclamen aquell infant com el Messies esperat i
llum de les nacions. La processó de les candeles
que recorda aquest anunci de Simeó (“els meus ulls
han vist el Salvador ... llum que es revela a les
nacions”), ha fet que aquest dia sigui anomenat
també “festa de la Candelera”.

MOVIMENT PARROQUIAL
PREPAREN EL SEU CASAMENT
Eduard Massaguer Taberner amb
Alba Ferrer Gratacós.
Marc Pomés Pérez amb Marina Ramírez Carré.

DEFUNCIONS
Dia 17 de gener:
Marta Masgrau Cortada, de 90 anys.
Dia 24 de gener:
María Milagrosa Ortiz Vargas, de 88 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE –
MES DE FEBRER
– Preguem per les dones religioses i consagrades, agraint-los la seva missió i valentia, i
perquè segueixin trobant noves respostes
davant dels desafiaments del nostre temps.
– Per totes les persones consagrades, perquè a
través de l’amor a Jesucrist siguin testimonis i
servidors de l’Evangeli, perseverant en els
consells evangèlics de pobresa, castedat i
obediència.

LA NOSTRA HISTÒRIA
JESÚS VALORA LES DONES
Tal com passava en tot l’Antic
Orient, la dona jueva quedava al
marge de la vida social, sotmesa a
l’home, primer al pare, després al
marit.
L’actitud i la valoració de Jesús en referència a la
dona xoca sovint amb el que practicava la societat
jueva. Ell manifesta obertament la igualtat de
l’home i la dona i demana per a ella el mateix
respecte de què gaudeix l’home. Hi ha moltes
escenes de l’Evangeli que ho mostren: la conversa
amb la samaritana, la dona adúltera, l’atenció i
estima a les germanes de Llàtzer, Marta i Maria…
Entre els seus deixebles hi havia un grup de dones
que el seguien. Elles estaran després, en el
moment de la passió de Jesús, en el camí i al peu
de la creu, fent costat a Maria. I seran les primeres
d’anunciar als deixebles la resurrecció.

VIDA COMUNITÀRIA
AVUI, APLEC DE SANT PAU DE LA CALÇADA
Avui, diumenge, se celebra l’Aplec de Sant Pau
de la Calçada, amb la missa a les 12, i audició de
sardanes, tenint en compte la normativa sanitària.
DIMECRES, LA CANDELERA
Dimecres, 2 de febrer, celebrem la festa de la Presentació del Senyor o de La Candelera. A la missa
de les 10 a l’església de Sant Pere es farà la benedicció de les candeles, símbol de la llum de Crist.
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
La celebració de la Jornada de la Vida
Consagrada la tindrem a Figueres diumenge
vinent, dia 6, a la missa de les 12 del matí a
l’església de Sant Pere, amb la participació de les
quatre comunitats religioses existents a la ciutat.
FESTA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA
Diumenge que ve, dia 6 de febrer, celebrarem la
festa de la Dedicació de la parròquia de la
Sagrada Família de Figueres. La missa serà a la 1
del migdia. Per això no hi haurà a la vigília la
missa habitual dels dissabtes al vespre a 1/4 de 9.
PASTORAL DE LA SALUT
A la trobada mensual de l’equip de Pastoral de la
Salut comptarem aquest dia 8 de febrer amb l’aportació de la Dra. M. Antònia Bonany, que ens

parlarà sobre “Com acompanyar la persona
malalta?”. Per l’interès del tema, aquesta reunió
serà oberta a tothom qui hi tingui interès, a les 6
de la tarda del dimarts, dia 8 de febrer, a la
Immaculada.
MISSA AMB ELS AMICS DELS MALALTS
No podent fer, per la pandèmia, la trobada
sencera dels Amics dels Malalts amb motiu de
la festa de la Mare de Déu de Lourdes, se
celebrarà en la missa que tindrà lloc el
diumenge dia 13 de febrer, a les 12 del migdia,
a la parròquia de Sant Pere. Hi són convidades
especialment les persones sòcies de l’Associació Amics dels Malalts i de l’Hospitalitat de la
Verge de Lourdes.
ACTE DE RECONEIXEMENT
A MARIÀ LORCA
L’acte que va tenir lloc el diumenge 16 de gener
als Caputxins de Figueres, en reconeixement a la
persona i a la tasca de Marià Lorca, va resultar
molt reeixit. Agraïm la col·laboració desinteressada de la coral de Gospel Tramunt-cor, del
presentador Santi Coll, la implicació i presència
de persones vinculades a l’Ajuntament, a les
Càritas local, arxiprestal i Diocesana, i a totes les
persones de la seva família, de les parròquies i
amistats.

