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LA FORMIGA I EL GRA DE BLAT
Una faula de Leonardo da Vinci explica que un gra de
blat es va quedar sol en el camp després de la sega,
esperant la pluja per poder-se amagar sota la terra.
Una formiga el va veure, se’l va carregar a l’esquena i
amb grans fatigues se l’enduia cap al formiguer.
-Per què no em deixes tranquil? -va dir el gra de blat.
-Si et deixo tranquil no tindrem provisions per l’hivern.
Cada formiga ha de portar a la despensa l’aliment que
pugui trobar.
El gra de blat li respon: -Però jo soc una llavor plena de
vida, i el meu destí és el de fer néixer una planta. Fem
un tracte.
-Quin tracte?
-Si tu em deixes aquí, al meu camp, jo, d’aquí a un any,
et donaré cent grans de blat iguals que jo.
La formiga se’l va mirar amb aire d’incredulitat.
-Sí, estimada formiga, pots creure el que et dic.

Un any després va tornar la
formiga. El gra de blat havia
mantingut la seva promesa.
Aquesta faula ens pot
il·lustrar el que vivim aquests
dies de Tots Sants i dels
Fidels Difunts. Jesús a l’Evangeli fa servir el mateix
exemple: “Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor,
queda ell tot sol; però si mor, dona molt de fruit” (Jn
12,24).
Gràcies al sacrifici i mort de Jesús, el Pare el va
ressuscitar, i tots nosaltres amb ell. Així, la mort per
nosaltres no és cap derrota; és la condició per a la
victòria. Jesús, el vespre abans de la seva mort, ja
se’ns dona en forma de pa que perpetua la seva
presència viva. La seva vida donada es converteix
en vida compartida per tots els qui la rebem.

-Cent grans a canvi d’un de sol...! És un miracle! I com
ho faràs? -preguntà la formiga.

I la vida donada mai és una vida perduda. És el misteri
de la vida que la formiga va descobrir. I pels cristians
és més: és el Misteri Pasqual. El cent per u.

-És un misteri –respongué el gra. És el misteri de la
vida. Excava una petita fossa, enterra’m-hi i torna
quan hagi passat un any.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana
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PREGÀRIA A TOTS ELS SANTS
“El que calla no siempre otorga; a veces
no quiere discutir con idiotas”.
Charles Robert Darwin
La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXXI DURANT L’ANY
“Estima el Senyor, el teu Déu,
amb tot el cor, amb tota l’ànima.
Guarda en el teu cor les paraules
dels manaments que et dono”.
(Del llibre del Deuteronomi)
“No ets lluny
del Regne de Déu”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Escolteu la nostra pregària, tots
els sants i santes de Déu que
esteu en el cel sense ser
oficialment canonitzats per
l’Església. Vosaltres heu estat
declarats sants directament per
Déu mateix, que us ha acollit benvolent, no perquè
hi hagi hagut cap petició formal de cap
congregació o moviment humà, no. Sou sants
perquè us heu assemblat tant a Déu que us ha
reconegut a l’instant, perquè heu estimat com
Jesús ens ha estimat, amb senzillesa i humilitat,
perquè heu estat testimonis autèntics a la família, a
la comunitat, a la societat. Intercediu per nosaltres,
sants i santes d’a peu pla, per tal que, amb fe i
confiança, caminem junts vers la Pàtria que
vosaltres ja heu assolit. Amén.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 23 d’octubre:
Valeria Pérez Valentinova, filla de Jesús i Daniela;
Adrián Urquieta Peñaranda, fill de Geimberg
i de Roxana.

DEFUNCIONS
Dia 21 d’octubre: Joan Antoni Bertran Soler,
de 79 anys.
Dia 24 d’octubre: Jordi Porxas Portas,
de 90 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE MES DE NOVEMBRE

LA NOSTRA HISTÒRIA
LES CARTES DE SANT PAU (i IV)
Cartes als cristians de Corint.– La primera carta
l’escriví els anys 55 o 56. Pau hi dona moltes
orientacions per resoldre els problemes d’aquella
comunitat. Hi havia divisions entre grups. Es
preguntaven com s’havien de comportar en
l’ambient immoral d’aquella ciutat, o si podien
participar en banquets o menjar carns que havien
estat ofertes als ídols de la religió grega. També, a
l’hora de reunir-se la comunitat per celebrar
l’Eucaristia, hi havia divisions entre rics i pobres, etc.

- Preguem perquè les persones que pateixen depressió o esgotament extrem, rebin suport de tots i
una llum que els obri a la vida.

La segona carta als Corintis l’escriví l’any 57. Pau
hi exposa les vivències positives i també les
dificultats que ha tingut en la seva missió
apostòlica.

- Pels cristians perseguits, perquè sentin el consol
i la fortalesa de Déu, l’ajuda de la nostra pregària, i
mai s’invoqui el sant nom de Déu per justificar la
violència i la mort.

Les altres cartes de sant Pau són: Carta a Filèmon,
als Colossencs, als Efesis, les dues cartes a
Timoteu i la carta a Titus.

VIDA COMUNITÀRIA
TOTS SANTS
Dilluns, festa de Tots Sants, les misses seran com
els diumenges, i aquest diumenge 31, com a
missa anticipada de Tots Sants només hi haurà la
de les 6 de la tarda a l’església de Sant Pere.

tasca que ha desenvolupat durant més de sis
anys amb una dignitat i eficàcia que cal agrair
des de tots els àmbits. Ell ha adreçat una carta
als seus col·laboradors, on diu, entre altres
coses:

MISSA AL CEMENTIRI PELS DIFUNTS
La missa a l’esplanada del cementiri de Figueres
tindrà lloc dimarts, dia 2, a les 11 del matí.

“A través de Càritas, el destí em brindava una
vegada més poder donar ales a la meva vocació
de servei i ara que és el moment de donar un pas
al costat, únicament puc manifestar la meva
felicitat i satisfacció per haver pogut estendre la
meva mà a tots aquells que la necessitaven.

DIUMENGE, DIADA DE GERMANOR
El proper cap de setmana se celebra la DIADA DE
GERMANOR, o Dia de l’Església Diocesana, amb
el lema “Som allò que tu ens ajudes a ser”. Es
farà a totes les misses la col·lecta extraordinària
perquè cada parròquia ha de contribuir amb una
quota mensual al Fons Comú Diocesà.
SÍNODE = CAMINAR JUNTS
Ha començat la fase diocesana del Sínode 20212023, que vol ajudar a reflexionar junts per
avançar cap a una Església reforçada en la
comunió, la participació i la missió. Encomanemho a Déu i participem-hi quan se’ns demani.
COMIAT DE MARIÀ LORCA DE CÀRITAS
Marià Lorca i Bard fa pocs dies que ha deixat de
ser president de Càritas Alt Empordà Interior, una

Vull donar un gran, sincer i sentit agraïment a tots
els voluntaris, persones sense les quals la meva
estimada Càritas no seria el que és. En sou el
motor, l’ànima i el rostre. La vostra implicació de
forma tan desinteressada és una mostra
d’humanitat impagable i d’amor als altres que
mai ningú us podrà sostreure. Igualment, no
voldria oblidar-me dels tècnics amb els que he
tingut el plaer de treballar.
Per molt que ens dolgui, tot principi té un final, i
amb la mà al cor us dic que m’emporto un grapat
d’amics i amigues, moments inoblidables,
l’oportunitat d’haver-me posat al servei dels més
necessitats, i la satisfacció d’haver capitanejat la
nostra gran família”.

