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Fa un parell de setmanes parlàvem
aquí de la conveniència de poder-se
acomiadar i reconciliar abans de
marxar d’aquest món. Avui ens fixem
en el lloc on celebrar les exèquies.

La família de la persona difunta pot
escollir el lloc i la manera. Actual-
ment la majoria de funerals o
comiats es fan directament als

tanatoris. Pot ser cerimònia religiosa o laica. No hi ha
res a dir quan és una decisió lliure i quan respon a la
voluntat de la persona difunta i de la seva família.

Ara bé, quan la persona finada era creient i practi-
cant, el més lògic seria que aquesta persona rebés les
exèquies a l’església on ha estat celebrant la seva fe
habitualment, mentre ha pogut.

Sovint els fills o familiars no ho tenen en compte, ja
sigui per la proximitat i comoditat de fer-ho tot al
tanatori o perquè estan molt cansats dels dies que
han acompanyat el traspàs del seu familiar o perquè
no tenen sensibilitat religiosa i no li donen im-
portància.

Per això és aconsellable que la persona creient, si vol
ser acomiadada a l’església on sol celebrar la fe amb

la comunitat, ho deixi dit, o encara millor, escrit, dins
de les seves últimes voluntats.

Els fills o familiars, si no són conscients del valor
espiritual que té pels cristians rebre els adéus a l’es-
glésia, se’ls ho pot fer saber de manera més formal i
oficial. Encara que anar a l’església suposi un des-
plaçament, o algun temps de més, la família pot
entendre que el lloc és important per la persona
creient. Allà on cada diumenge ha celebrat la Pasqua,
és normal que hi vulgui ser de cos present quan arribi
el moment d’associar-se definitivament a la Pasqua
del Senyor. I la parròquia no farà pagar res, només es
pot fer un donatiu voluntari.

Hi ha altres costums, sobretot en ciutats grans, de fer
les exèquies al tanatori, i el cap de setmana una missa
a la pròpia parròquia on es prega pels difunts
d’aquella setmana, a petició de la família.

En definitiva, és una qu ̈estió de respecte i d’acom-
panyament, tal com fan, en vida, alguns fills i familiars
que acompanyen a missa els seus pares o avis grans
que tenen poca mobilitat. Perquè els estimen, i saben
que per a ells és important.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ELS ADÉUS A L’ESGLÉSIA
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Pensament de la setmana

“On hi ha misericòrdia, allí hi ha l’Esperit
de Jesús; on hi ha rigidesa hi ha només

els seus ministres”.
Sant Ambròs

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II D’ADVENT

“L’Esperit del Senyor hi repo-
sarà: esperit de saviesa i
d’enteniment, esperit de
consell i de valentia”.

(Del llibre d’Isaïes)

“El Regne del cel és a prop...
Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT AMBRÒS
Ambròs neix l’any 339 a Trèveris, Ale-
manya, on el seu pare era el prefecte
en nom de Roma. Va fer els estudis a
Roma. Fou nomenat prefecte del nord
d’Itàlia, amb residència a Milà. Allà, fou
aclamat com a bisbe, tot i que ell era
només catecumen. A Milà exercí una admirable
activitat pastoral, atenent el poble, instruint-lo en la
fe, alhora que deixà un gran nombre d’escrits que
recullen el seu mestratge. Es va distingir per la seva
caritat envers els pobres (deia que si Jesús envià
els apòstols sense or, havien de viure sense or) i per
la seva defensa de la fe davant dels arrians. Es va
mostrar fort i lliure davant de les autoritats, influint
en els emperadors i en la seva ètica. Ambròs va ser
qui va batejar sant Agustí. Va morir l’any 397.



SORTIDA A LA SALUT DE SANT FELIU

Dimarts, 6, dia festiu, les parròquies de Figueres
fem una peregrinació al Santuari de la Mare de
Déu de La Salut de Sant Feliu de Pallerols, amb
una visita prèvia al Santuari del Far. Hi haurà la
missa a La Salut i dinar de germanor. Inscripcions
a la Paquita (646 453 648) o a la parròquia.

FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

Dijous, dia 8, festa de la parròquia de la Imma-
culada, amb l’Ofici solemne a les 11 del matí,
amb acompanyament del cor juvenil “Estem
d’acords”, dirigit per Pere Puig, que al final de la
missa oferirà un petit concert.

DISSABTE, TROBADA SOBRE EL SÍNODE

Les persones que varen participar a les primeres
reunions sobre el Sínode, i tothom que vulgui afe-
gir-s’hi, som convocats a rebre i valorar el resum
de les aportacions recollides i les conclusions
que el papa Francesc vol que es reconeguin i
valorin abans de passar-les al Sínode de bisbes.
Serà dissabte vinent, dia 10, de les 10 a les 12
del matí, als locals de la Immaculada. Hi són
convocades totes les parròquies i moviments del
nostre arxiprestat.

MISSES DE DISSABTE AL MATÍ

Hem reprès les misses dels dissabtes al mati, a
les 10 h. Els primers dissabtes de mes, a la
capella del Cor de Maria, i els tercers dissabtes
de mes, a la capella de les religioses de Sant
Josep.

JOGUINES PER A INFANTS NECESSITATS

Fins al dia 11 de desembre es poden aportar
joguines noves o en bon estat que aniran
destinades a infants de famílies necessitades en
aquest Nadal.

VETLLA DE PREGÀRIA D’ADVENT

Tindrà lloc el divendres 16 de desembre, a les
19’30 h, a l’església de Navata.

MISSES DE NADAL

A Figueres, les misses de Nadal seran: el
dissabte dia 24, a les 6 de la tarda a Sant Pere, i
a les 8 del vespre a la Immaculada. I l’endemà,
les misses habituals dels diumenges i festius. Les
Celebracions comunitàries del Perdó, el dissabte
dia 17, a Poble Nou, a les 7 del vespre; i el
dimarts dia 20, a les 8 del vespre, a l’església de
la Immaculada.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 22 de novembre:
Sor Francisca Surrell Tarrats, de 99 anys,
religiosa de la comunitat de Sant Josep.

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

BROTE NUEVO
“Hablamos hoy de diversas crisis y salidas de las
mismas, de problemas y de “brotes verdes”. Tam-
bién los profetas hablan de un “brote nuevo”, de un
tiempo nuevo que se inaugura con el nacimiento de
Jesús.

Preparemos nuestras vidas para que el Brote nuevo
germine. Perseverar, consolar, dar esperanza son
las claves. Conversión, confianza, experiencia de
Dios son actitudes y posturas para que lo nuevo
germine en nosotros. Escuchemos a los profetas de
hoy, a quienes con su solidaridad, su testimonio,
sus experiencias de Dios nos dicen que también
hay “brotes nuevos” entre nosotros”.

“Somos lo que damos” - Cáritas

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS PARES DE L’ESGLÉSIA

Anomenem Pares de l’Es-
glésia als il·lustres escrip-
tors i pastors cristians que
van del segle II al VIII,
considerats com a fona-
ments de la fe i l’ortodòxia
de l’Església catòlica. Els Pares sovint van haver de
donar resposta a qu ̈estions teològiques i morals en
temps de persecucions, o d’enfrontament amb la
cultura pagana, o d’heretgies, o de perills de cismes en
l’Església post-apostòlica. Les seves ensenyances van
tenir i tenen un gran pes en el pensament i la teologia
cristiana. Hi ha Pares apologètics, apostòlics, grecs,
llatins i del desert. Els seus noms principals són: Ireneu,
Climent d’Alexandria, Tertul·lià, Orígenes, Eusebi de
Cesarea, Atanasi d’Alexandria, Basili de Cesarea,
Gregori Nacianzè, Ambròs de Milà, Joan Crisòstom,
Agustí d’Hipona, Jeroni, Gregori Magne, Joan
Damascè...


