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En una reunió d’una escola, la directora posava en
relleu el suport que els pares han de donar als seus
fills. Segons ella, per més que la majoria de pares
fossin treballadors, havien de trobar temps per de-
dicar i entendre els seus fills.

La directora es va sorprendre quan un dels pares es va
aixecar per explicar, humilment, que ell no tenia temps
de parlar amb el seu fill durant la setmana. Quan al
matí sortia a treballar, era molt aviat i el seu fill encara
dormia. Quan tornava, era molt tard i el nen ja no
estava despert. Havia de treballar així per subsistir
familiarment. Va comentar que l’angoixava molt no
tenir temps per dedicar al seu fill i que intentava
redimir-se anant a fer-li un petó cada nit i, perquè el
seu fill se n’assabentés, ell li feia un nus a la punta del
llençol. Quan el nen es despertava i veia el nus, sabia
que el seu pare havia estat allà i l’havia besat. El nus
era el mitjà de comunicació entre ells.

La directora es va sorprendre encara més quan va
constatar que el fill d’aquest pare era un dels millors
alumnes de l’escola.

Aquesta historieta ens ajuda a veure la importància
del gest, del símbol, quan són expressió de l’amor. I

ens fa comprendre que hi ha un
tipus de llenguatge, el llenguatge
del cor, que sovint té més força
que les paraules. Aquell pare,
per compensar la seva manca
de temps, es podia haver desfet
en regals pel seu fill, o argu-
mentant-li mil disculpes. Res

d’això no seria tan significatiu i eficaç com un gest
d’amor. Un gest tan senzill i expressiu com un nus al
llençol.

Ens és fàcil d’imaginar-nos aquell nen, cada matí,
veient i tocant el nus del llençol, i pensant: “El pare
m’estima; avui també ha vingut, m’ha besat i ara està
treballant per la nostra família. Jo també em llevo per
anar a aprendre i a treballar a l’escola”.

Tant de bo que en aquest nou curs que començarem
els infants experimentin gestos que surtin del cor dels
pares. I que els pares, en aquesta societat tan freda,
burocratitzada i accelerada, no oblidin l’escalf que
dona el llenguatge del cor.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

UN NUS AL LLENÇOL
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Pensament de la setmana

“He tingut èxit a la vida.
Ara intento fer de la meva vida un èxit”.

Brigitte Bardot

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY

“¿Qui hauria conegut mai què
desitjàveu, si vós mateix no
haguéssiu donat la saviesa,
el vostre Esperit Sant?”
(Del llibre de la Saviesa)

“Ningú de vosaltres no pot ser
deixeble meu si no renuncia

a tot el que té”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA A UNA MARE DE DÉU TROBADA
Oh Maria, tu que vares estar ama-
gada en un temps de persecució i
retrobada en un altre temps per
algun pagès o pastor o animal, se-
gons les llegendes, et confiem la
realitat de tantes persones que avui
s’han d’amagar de les bombes, han
de fugir de l’horror de la guerra, de la
fam o de la misèria. Que el teu amor maternal faci
que algun dia puguin ser retrobats sans i estalvis,
veient recobrada la seva dignitat.

Que trobin refugi sota la teva empara materna tants
fills i filles esgarriats que, per les circumstàncies de
la vida, se senten perduts i no es troben a si
mateixos. Mare nostra, ajuda’ns a trobar-te i a
trobar-nos sempre que t’invoquem. Amén.



INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI
Les inscripcions per al nou curs de catequesi tin-
dran lloc del 12 al 30 de setembre. S’apunten els
nens i nenes que compleixen 8 anys durant l’any en
curs. Els que ja han fet la Primera Comunió
s’inscriuen a Seguiment i si són més grans per la
Professió de Fe i la Confirmació.

També es pot fer la inscripció telemàtica a través de
l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

Els adults no batejats o no confirmats poden dema-
nar una formació específica per ells si volen rebre
els sagraments de la Iniciació Cristiana.

UNCIÓ COMUNITÀRIA DELS MALALTS
L’equip de Pastoral de la Salut proposa aquest any
que la Unció Comunitària de la Unció dels Malalts
se celebri en dues misses de dies feiners:

El dijous, 15 de setembre, a la missa de les 19’30 a
l’església de la Immaculada.

El divendres, 16 de setembre, a la missa de les 10
del matí, a l’església de Sant Pere.

Poden rebre aquest sagrament les persones d’edat
avançada i/o de salut precària.

“NOSTÀLGICS” DE SANTA EUGÈNIA
Les persones que han estat relacionades
d’alguna manera amb la casa de Colònies de

Santa Eugènia d’Agullana i han participat en
activitats diverses en qualsevol època són
convidades a una trobada intergeneracional
prevista pel diumenge dia 2 d’octubre. Hi haurà
una celebració eucarística i un dinar de germanor
a la mateixa casa. Per a informar-se i apuntar-se,
via e-mail: santaeugenianostalgics@gmail.com o
al facebook: Trobada Nostàlgics Santa Eugènia
d’Agullana.

INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES
RELIGIOSES

A la nostra diòcesi l’ISCR ofereix la possibilitat de
formació bíblica i teològica de forma acadèmica per
obtenir llicenciatura o per ampliar coneixements.
Informació a la web www.bisbatgirona.cat/institut;
iscr@bisbatgirona.cat o al tel. 972 204 942.

INTENCIONS DEL SANT PARE —
MES DE SETEMBRE

– Preguem perquè la pena de mort, que atempta a
la inviolabilitat i dignitat de la persona, sigui aboli-
da a les lleis de tots els països del món.

– Pels migrants i els refugiats, perquè trobin l’acolli-
ment que esperen, sigui reconeguda la seva
dignitat i siguin atesos amb amor en les seves
necessitats materials i espirituals.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 5 d’agost:
Matilde Fajardo Fernández,
filla de Sebastián i de María.

Dia 14 d’agost:
Thiago Ferrer Domínguez,
fill de Gerard i de Judith;
Paolo Emilio Louis Rodríguez Alies,
fill de Walter Emilio i de Marine.

Día 28 d’agost:
Luca Jesús Fontana Perxas,
fill de Marco i d’Ana.

CASAMENTS
Dia 8 d’agost:
Juan Camilo Rivera Rivera
amb Natalia Batista Da Silva.

Dia 13 d’agost:
Manuel Rico Martínez
amb Sandra Milena Vargas Muñoz.

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA COMUNITAT D’ANTIOQUIA
Els apòstols predicaven als jueus
però sabien que l’Església havia
de ser universal i oberta, si volia
ser fidel als ensenyaments de Je-
sús, que havia manat de portar la
Bona Nova de la salvació a tot-
hom.

Aquesta obertura universal tindrà lloc sobretot a la
comunitat cristiana d’Antioquia, una ciutat de
Síria, una de les capitals de la cultura hel·lenística.
És en aquesta ciutat on, per primer cop, els
deixebles de Jesús van rebre el nom de cristians.

La comunitat d’Antioquia enviarà en una missió un
apòstol nou, que no formava part del grup dels
dotze apòstols de Jesús, anomenat Saule i
després Pau, el qual s’esforçarà per aconseguir la
plena autonomia de l’Església en relació amb el
judaisme, i predicarà a grecs i romans.


