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Durant les vacances d’estiu vaig
rumiar sobre el fet d’haver entrat
a la setantena. Comences a
veure que el cim de la teva vida
ja no és lluny i és hora de
començar a pensar en una mena
de testament espiritual. I em va
sorgir aquest poema, que he
guardat i polit per aquests dies
de tardor, Tots Sants i Fidels
Difunts:

Alceu ben amunt la menuda esperança
si un dia me’n vaig d’aquest món que he viscut;
i regueu amb la fe tota trista recança
perquè hauré trobat tot allò que he cregut.

Trobaré per fi l’abraçada del Pare,
miraré finalment amb l’esguard dels infants;
la tendresa generosa de la Mare
em farà reposar amb les ànimes grans.

Allò que no he entès, que és molta cosa,
serà un mur ensorrat per sempre més;
ja no hi haurà res que em faci nosa
per viure el Misteri del dret i el revés.

La vida se’ns torna sovint un gran crit;
només en el cel hi haurà el bo i millor.
Tant me fa, doncs, si he de caure en l’oblit
si puc caure a les mans del meu Senyor.

Marcat pel pecat he comès grans errades,
empès per la gràcia he mirat de fer el bé;
sort en tenim que les ensopegades
són perdonades per Qui menys en té.

Quan acabi la cursa i emprengui el vol,
que Déu rebi en el cel tot el que he estimat,
celebrant que un dia ja no hi haurà dol,
només el goig etern d’haver-nos retrobat.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

A LA TARDOR DE LA VIDA

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

“No totes les tempestes venen
a desordenar la teva vida, algunes venen

a netejar el teu camí”.
“El Petit Príncep”

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXXI DURANT L’ANY

“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 de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

TOTS SANTS
En la festa de l’1 de novembre
commemorem la gran quanti-
tat d’homes i dones, de tots
els temps i llocs, coneguts i
desconeguts, que han volgut
viure el camí de l’Evangeli, les Benaurances, i ara
creiem que comparteixen per sempre la vida de
Déu, tot i no haver estat beatificats oficialment aquí
a la terra.

És una festa de l’esperança: la nostra raça humana
ha donat fruits esplèndids, com són tots els sants i
santes, tots els salvats que han acollit la gràcia de
Déu. Tots ells són per a nosaltres un exemple i un
estímul, cridats com som a compartir aquesta ma-
teixa vida feliç que ells ja viuen, convençuts també
que podem comptar amb la seva intercessió per
trobar força i empenta per anar endavant.



DIADA DE GERMANOR

El proper cap de setmana, 5-6 de novembre, se
celebra la Diada de Germanor, amb la col·lecta
extraordinària. Cada parròquia ha de contribuir a
un Fons Comú amb una quota anual segons
els seus ingressos i possibilitats. L’objectiu de
Germanor és l’ajuda solidària entre totes les par-
ròquies i l’autofinançament de l’Església.

TOTS SANTS

El dimarts, festivitat de Tots Sants, les misses
seran com els diumenges, i a la vigília, dilluns
dia 31, hi haurà una sola missa anticipada, a les 6
de la tarda, a l’església de Sant Pere.

RECITAL DE GUITARRA

El dia de Tots Sants, al final de la missa de les 11
a la parròquia de la Immaculada, hi haurà un
Recital de guitarra clàssica a càrrec de Raimon S.,
en record de les persones que hem conegut i
estimat. El concert es titula “Quatre parelles”:
Romanç i Fantasia, Rauxa i Contemplació, Aire
flamenc i Cantata, Sardana i Tango. Entrada lliure.

DIA DELS FIDELS DIFUNTS

Dimecres, dia 2 de novembre, Commemoració de
tots els Fidels Difunts, a més de la missa dels

dimecres a les 10 a Sant Pere, hi haurà la missa
al cementiri de Figueres, a les 11 del matí, a
l’esplanada. En cas de pluja es faria a la sala de
cerimònies del tanatori Vicens.

REUNIONS PARES DE CATEQUESI

Els pares del primer curs de Catequesi tindran
una reunió aquesta setmana: el divendres, a les
20’30 h, a la Immaculada, i el dissabte, a les 12
del migdia, a Sant Pere.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ,
JOVES I ADULTS

Està en marxa la catequesi de Confirmació per a
joves i també per adults.

FUNDACIÓ SANT VICENÇ DE PAÜL,
125 ANYS

La Fundació Sant Vicenç de Pau ̈l compleix 125
anys de la seva presència a Figueres. Per això es
farà un acte a l’auditori dels Caputxins el dia 11
de novembre, a les 6 de la tarda, commemorant
els llargs anys de servei i l’etapa renovada de la
Fundació dels darrers 15 anys amb el projecte
socioeducatiu KSAMEU. Es prega confirmació
d’assistència a info@fsvp.cat o al 972 670 130.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 23 d’octubre:
David Ortega Alzate, fill de Sebastián i Diana Sofía;
Lara Godoy Carrasco, filla de Diego i Tania.

CASAMENT
Dia 22 d’octubre:
César Pablo Suárez Aguilera amb Lucy Alanoca
Ramos.

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

FIELES DIFUNTOS
“La conmemoración de todos los fieles difuntos es
una profesión de fe en la resurrección de Jesús y de
todos los que creen en él. Desde esta esperanza, en
la Eucaristía pedimos por los difuntos, como rezan
los textos de las plegarias eucarísticas: “Te rogamos
que les recibas en el lugar del consuelo, de la luz y
de la paz”; “admítelos a contemplar la luz de tu ros-
tro”; “admítelos en tu Reino: allí esperamos encon-
trarnos con ellos y saciarnos para siempre de tu
gloria”; “acógelos con amor en tu casa”. La realidad
de la muerte la vemos desde la fe cristiana con
esperanza y rezamos confiadamente a Dios por la
felicidad eterna de todos”.

LA NOSTRA HISTÒRIA

CAUSES DE LA DIFUSIÓ DE LA FE
– La persona excepcional de Jesús i el
seu Evangeli era convincent i responia a
les inquietuds dels grecs i romans que
buscaven una ètica.

– Un aspecte bàsic de la fe cristiana era
que comportava una determinadamane-
ra de viure, honrada i senzilla, cosa que
no passava en els cultes pagans, uns
ritus que no afectaven el comportament de la persona.

– El cristianisme primitiu apareix com una religió de
“guarició”. La pràctica de la caritat i la misericòrdia,
buscant el bé dels altres, contrastava amb els estoics
que buscaven la pròpia perfecció, sense atenció als
més pobres.

– El cristianisme facilitava l’associació i la inclusió de
tot tipus de persones, enfront d’unes formes paganes
classistes i elitistes.

– El coratge i el testimoni dels cristians davant del
martiri van desvetllar l’interès popular arreu de
l’Imperi.


