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El ressò que ha tingut arreu del món la mort del bis-
be Pere Casaldàliga, tant en àmbits eclesials com
civils, demostra que vivia allò que ell mateix predi-
cava, quan deia: “No n’hi ha prou de ser creient; s’ha
de ser creïble”.
Tothom ha honorat com a creïble el testimoni d’a-
quest claretià català i universal, bisbe que ha dedicat
tota la seva vida als pobres i a les causes huma-
nitàries que afecten tot el món.
L’any 2004, ambmotiu dels meus vint-i-cinc anys com
a capellà, la comunitat cristiana de Blanes em va
regalar un viatge al Brasil per anar a conviure uns
quinze dies amb el bisbe Pere a Sao Félix do Araguaia,
a l’estat del Matto Grosso. Ja coneixia i era amic del
seu secretari, el P. Pablo Gabriel, que tenia la família a
Salt, on jo també havia estat de rector.
Naturalment per mi va ser una gràcia enorme poder
viure aquesta experiència, al costat d’un dels
referents més importants d’una Església encarnada,
compromesa i missionera. El primer que em cridà
l’atenció va ser la seva senzillesa de vida i de mane-
ra de fer de bisbe. La seva casa –el bisbat– és una
més d’un carrer de Sao Félix, on hi vaig arribar des-
prés de 12 hores d’autocar per camins plens de sots,
i és una llar senzilla, acollidora, on tothom qui vol
entra i surt. Les parets, de rajol vist, són plenes de

símbols de les causes dels
pobres d’arreu del món. En
Pere solia treballar en una
taula a l’eixida de la casa,
coberta però oberta a l’aire
lliure, ja que durant tot l’any
hi ha temperatures altes. A
l’hora dels àpats, s’aixecava com tothom a prendre
el menjar i després ajudava a rentar plats i
escombrar.
Un lloc entranyable de la casa és la capella del jardí,
simple i bella, amb una petita glorieta, on ens reu-
níem a pregar i on ell ja acudia de bon matí. Allà, al
costat del sagrari, guardava en una capseta de fusta
dues peces de roba tacada de sang, com relíquies,
dels màrtirs Oscar Romero i Ignacio Ellacuría.
Guardo jo també com una relíquia un llibre de poe-
mes seus que em va regalar amb una dedicatòria
que diu: “Miquel Àngel, germà, fem de la nostra
vida un poema del Regne”.
La seva vida ha estat un poema magnífic, com el
Magníficat de Maria, amarat de passió pels pobres i
ancorat en la Paraula viva de Déu. Que descansi en
pau i pregui per nosaltres.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PERE CASALDÀLIGA: “FEM DE LA VIDA UN POEMA DEL REGNE”
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Pensament de la setmana

“L’educació no canvia el món.
Canvia les persones que canviaran el món”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXII DURANT L’ANY

“M'heu afalagat, Senyor,
i m'he deixat seduir"

(Del profeta Jeremies)

“Si algú vol venir amb mi que es
negui ell mateix, que prengui la
seva creu i m'acompanyi”

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANTA JOANA JUGAN

Nascuda en una família de pescadors
de la Bretanya francesa el 1792, Joa-
na sent la crida de Déu a consagrar-li
la vida. Aquesta crida es va concretar
en un gest decisiu, quan Joana va
acollir a casa seva una anciana cega
i pobra, i li donà el seu propi llit. A
aquesta primera anciana en van seguir moltes
altres. Joana Jugan va fundar la Congregació de les
Germanetes dels Pobres el 1839 i a la seva mort, el
1879, ja hi havia 2.400 germanetes en països dels
cinc continents. La Congregació, present a Girona
des del 1878, té per objectiu reconèixer Jesús en la
persona dels ancians pobres i acompanyar-los
espiritualment i materialment fins a la mort. “Feu
feliços els pobres; és tot”, deia Joana a les
germanetes.



NOU CURS DE CATEQUESI

Amb les mesures sanitàries pertinents, reprenem
la catequesi a les parròquies aquesta setmana
que entrem al setembre amb els nens i nenes que
no van poder celebrar la seva Primera Comunió
pel maig i la faran, si Déu vol, a finals de setembre
i primers d’octubre.

Les inscripcions per al nou curs tindran lloc del
15 al 30 de setembre, a les parròquies. A més de
les inscripcions presencials a les hores de
despatx de les parròquies, es podrà fer també la
inscripció telemàtica, a través de l’enllaç de la
web http://parroquiesfigueres.blogspot.com

Es prendran les mesures de seguretat i prevenció
establertes per les autoritats, igual que als
col·legis.

LLIBRES DEL MIL·LENARI

És a la venda, al preu de 20 €, a les parròquies i
a cinc llibreries de Figueres, el llibre editat amb

motiu del mil·lenari i que porta per títol
“L’església de Sant Pere de Figueres. Un
recorregut per la història i l’art”. L’obra és molt
completa, tant de textos com d’imatges, i
representa una guia actualitzada per conèixer la
història i els elements arquitectònics, artístics,
bíblics i simbòlics del temple.

També queden encara ampolles de moscatell del
mil·lenari a 10 €, que es poden demanar a la
parròquia de Sant Pere.

REPRESA DE L’HORARI DE MISSES

Ja fa setmanes que hem reprès a les parròquies
els horaris de misses habituals d’abans de la
pandèmia, aplicant la normativa vigent de
guardar la distància, portar mascareta, posar-se
gel a l’entrada, combregar a la mà, fer la col·lecta
al final, etc. La capella dels Desemparats de l’Asil
no es pot obrir encara perquè les residències
geriàtriques segueixen unes mesures de
seguretat restrictives.

VIDA COMUNITÀRIA

CASAMENT
Dia 8 d’agost:
Adrià Illa Bonany amb Rachel Jean Birch.

DEFUNCIONS
Dia 28 de març:
Josep Vila Verdaguer, de 86 anys.

Dia 1 d’abril:
Antonio Hurtado Llobat, de 81 anys.

Dia 3 d’abril:
Lídia Coll Soms, de 90 anys.

Dia 4 d’abril:
Anna Roig Daviu, de 85 anys.

Dia 4 de juny:
José Sampedro Galián, de 84 anys.

Dia 5 de juny:
Fàtima Sánchez Machado, de 52 anys

Dia 9 de juny:
Jesús Martín-Tereso Ruiz, de 87 anys;

Dia 9 de juny:
Josefina Reviriego Mallol, de 84 anys.

Dia 30 de juny:
Càndida Blanch Llobet, de 94 anys.

Dia 14 de juliol:
Lola Palahí Picola, de 89 anys.

Dia 10 d’agost:
Manuel Romero Acuña, de 87 anys.

Dia 12 d’agost:
María Dolores Machado Moral, de 90 anys.

Dia 22 d’agost:
Isabel González Gómez, de 90 anys.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 18 de juliol:
Sophia Sharlotte Gabin Funez,
filla de José Luis i de Cristian Vanessa.

Dia 25 de juliol:
Claudia Yanina Cardozo Vásquez
i Joselin Cardozo Vásquez,
filles de Juan José i de Claudia Cecilia.

Dia 26 de juliol:
Cristina Inés Vedruna Fàbrega Lorenzo-
Penalva, filla de Joaquim i de Maria.

Dia 1 d’agost:
Chloe Montserrat Sánchez Do Nascimento,
filla d’Herminson i de Taissa.

Dia 2 d’agost:
Andreu Sebastián Pineda Cruz,
fill de Brayan Paulino i de Yuri-Vanessa.

Dia 9 d’agost:
Alejandro-Tahiel Hermida Cordero,
fill de Rolando Arturo i d’Aranzazu.

Dia 9 d’agost:
Alejandro Cabrera Valenzuela,
fill d’Alexander i d’Ana.

Dia 16 d’agost:
Pol Gómez Clavaguera, fill de Gregori i de
Mireia;

Antonella Mejía Vallejo, filla de Diana Marcela.


