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Quadre 1: Cada vegada que passo per davant d’a-
quell petit restaurant castigat per les restriccions, surt
una dona jove d’origen sud-americà i em demana una
benedicció. Ella és una persona castigada per la vida.
La seva parella la va deixar i amb deutes; ha de lluitar
molt per tirar endavant la família, i compta amb l’ajuda
de Déu. “Padre, una bendición, por favor, la necesito”.
Sento la força de la paraula “Padre” que m’arriba al
cor i es tradueix en un diàleg i una benedicció
ostensible en ple carrer, i no ens importa el que pensi
la gent que passa.

Quadre 2: Quan ens criden per assistir una persona
malalta a l’hospital o a una residència, per les res-
triccions no hi pot haver cap familiar, i et trobes sol
davant d’una persona sola, normalment ja inconscient,
o sedada, o amb ínfima capacitat de comunicació. Vas
protegit de dalt a baix, i comences les pregàries del
sagrament de la Unció dels Malalts. Vas fent les
oracions i gestos, pensant que la tendresa de Déu ja
sabrà com arribar a l’ànima d’aquella persona.
Acabes, te la mires, t’imagines tota una vida al darrere
d’aquell rostre enfonsat, li fas una creu al front, la
deixes en mans de Déu i te’n vas amb recança i un
gran respecte per una vida que s’apaga.

Quadre 3: Truquem per telèfon
a persones grans que no poden
venir a l’església. “Ai mossèn, fa
tants mesos que no surto...!
M’agradaria molt poder tornar a
l’església, però ja miro la missa
per televisió. Aquell mossèn de
la 2 ho fa molt bé!”.

–“I tant! Segueixi així, i no pateixi, Nostre Senyor ja
se’n fa càrrec i l’Església ja us dispensa”.

–“Cada dia reso, sap? i prego per vostès. Com es
troba vostè, mossèn?”

–“Bé, gràcies a Déu, mirem de cuidar-nos. I des de la
parròquia també preguem per tots vosaltres, i perquè
s’acabi aviat aquesta pandèmia”.

Tres quadres, senzilla trilogia d’una vida pastoral gens
vistosa en aquests temps, amagada com el gra que
germina, esperant amb deler la primavera de la
Pasqua. Perquè un dia serà Pasqua per aquella noia
sud-americana-figuerenca, per aquella persona mo-
ribunda, per aquella persona gran confinada... I la
Pasqua, gràcies a l’omnipotent tendresa de Déu, sí
que serà vistosa.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“El desconeixement de les Escriptures
és el desconeixement de Crist”.

Sant Jeroni

La Paraula del diumenge
DIUMENGE IV DURANT L’ANY

“Germans, jo voldria que
visquéssiu sense neguit”.

(1ª carta de Pau als Corintis)

“Ensenya amb autoritat una
doctrina nova; fins i tot mana

als esperits malignes,
i l’obeeixen”.

(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
Quaranta dies després de Nadal, di-
marts celebrem la festa de la
Presentació del Senyor al Temple
de Jerusalem, per complir el que
mana la Llei: la purificació després
del part, i la presentació dels fills
primogènits al Senyor. Però aquell
ritu pren tot un nou significat per les
profecies de dos ancians, Simeó i
Anna, que proclamen aquell infant com a Messies i
llum de les nacions. Aquest cop –diu el papa
Francesc– els creatius i savis no són els joves, que
compleixen purament la Llei, sinó els ancians, que
veuen en el Nen l’acompliment de les promeses de
Déu. La processó de les candeles que recorda
l’anunci de Simeó, ha fet que aquest dia sigui
anomenat també “festa de la Candelera”.



AVUI, FESTA DE LA PARRÒQUIA DE LA
SAGRADA FAMÍLIA
La festa de la parròquia de la Sagrada Família de
Figueres se celebra avui diumenge, amb la missa
a les 12 del migdia.

FESTA DE LA CANDELERA
Dimarts que ve, dia 2 de febrer, festa de la Cande-
lera o Presentació del Senyor, a la missa de 2/4
de 8 del vespre, a l’església de la Immaculada, hi
haurà la benedicció i repartiment de candeles.

És la festa dels patrons de Vida Creixent,
moviment de gent gran que el diumenge dia 21
farà una presentació a la missa d’11 de la
Immaculada.

XXV JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
El dia 2 de febrer se celebra aquesta jornada
dedicada a les persones de vida consagrada. A
les misses de diumenge que ve pregarem per les
comunitats religioses que estan entre nosaltres.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
La festa organitzada pels Amics dels Malalts, que
cada any se celebra a La Salle entorn de la festa
de la Mare de Déu de Lourdes, aquest any tindrà
un to diferent, a causa de la situació sanitària.

Només hi haurà la celebració de la missa, que tin-
drà lloc el diumenge 14 de febrer, a les 12 del
migdia, a l’església de la Immaculada. Es farà
després de la missa de les 11, per no sobre-
passar el 30% de l’aforament.

De cara a l’organització, les persones que vulguin
assistir a aquesta celebració cal que s’inscriguin,
quan més aviat millor, als telèfons: Rosa Maria,
matins: 669 984 483 i Mario, tardes: 625 339 938.

LLIBRETS DE LA MISSA DE CADA DIA
Oferim una subscripció col·lectiva als llibrets
de “La missa de cada dia”, que permeten tenir
a l’abast, cada dia de tot l’any, els sants, les
festes, les pregàries i les lectures de la missa
de cada dia, amb reflexions que ajuden a
pregar i a pensar. Cada persona apuntada té
els 12 llibrets, un per cada mes, per només
30 € a l’any.

Hi ha un llistat de persones de les parròquies que
el reben i es beneficien del descompte. És
aconsellable tenir aquesta eina tan pràctica, més
encara per les persones que no poden participar
presencialment a l’Eucaristia. Qui vulgui afegir-se
a rebre els llibrets, que es posi en contacte amb
la parròquia.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS SAMARITANS

Els samaritans vivien al territori central de Palestina
i constituïen una comunitat a part d’Israel. Tenien el
seu temple a la muntanya de Garizim, amb els seus
ritus i els seus sacerdots. Només acceptaven el
Pentateuc com a llibre sagrat i esperaven la vinguda
del Messies, que s’imaginaven semblant a Moisès.
Els samaritans no es consideraven jueus, sinó des-
cendents dels israelites de l’antic regne de Samaria.
Samaritans i jueus es menyspreaven i s’odiaven
mútuament, com es constata en diferents
passatges evangèlics.

Però Jesús s’hi apropa i mostra que l’important
són les obres i l’ajuda mútua. Subratllem tres
passatges cabdals on hi surten samaritans: la
paràbola del bon samarità, l’escena de la
samaritana al pou de Jacob, i els deu leprosos
purificats (l’únic que va tornar a donar gràcies a
Jesús era un samarità).

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 23 de gener: Mª Pilar Pou Negre, de 92 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES DE FEBRER
– Violència contra la dona.– Preguem per les
dones que són víctimes de la violència, perquè
siguin protegides per la societat i perquè el seu
patiment sigui considerat i escoltat.
– Pels qui es troben en situació de pobresa,
manca de treball, marginalitat, discriminació,
abús o violència, perquè siguin respectats en la
seva dignitat i puguin sortir d’aquestes situa-
cions injustes.

30/1, DIA DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ
“El gasto militar mundial crece de año en año.
Pero la pandemia ha puesto de manifiesto que
la verdadera seguridad humana no la puede
ofrecer ninguna arma de fuego sino que pasa
por las relaciones de cooperación y de
confianza que se construyen día a día, y por los
recursos para atender las necesidades de
vivienda, de atención médica, de educación, de
trabajo, etc.” (J. Mena)


