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Té 89 anys. Va professar de reli-
giosa fa 65 anys. Pot presentar
una fulla de serveis plena
d’accions en bé de les persones
que s’ha anat trobant pel camí:
infants, joves, adults, gent gran,
malalts, discapacitats, immi-
grants, presos...

El temps que avui es gasta davant d’un ordinador fent
memòries d’actuació, aquesta religiosa el va aprofitar
fent la seva tasca callada, constant i plena d’amor,
sabent que no havia de donar comptes a ningú més
que a Déu... i en alguns casos a alguna superiora un
pèl autoritària.

Ha actuat sempre, encara ara, amb la humilitat de qui
condimenta alguna cosa sense que ningú ho sàpiga.
Es dilueix, però dona sabor. Sembla dèbil, però il·lumina
la casa. I en tot s’acompanya de l’Esperit de Jesús.

Ara es dedica a la pregària, no pot fer gaire res més.
Anar a cal metge, passejar una mica pel jardí, fer
companyia a altres religioses encaramés grans que ella,
mirar de llegir amb la poca vista que li queda, i cuidar el
canari que per Nadal van regalar a les monges. El treu
de la gàbia i no se li’n va. S’han fet amics.

Enmig del tràfec de la vida moderna, fa bé pensar que
en un racó d’un convent urbà hi ha unes dones que
han lliurat sense reserves la seva vida a Déu i als
germans, una feina que prové d’una vocació juvenil
iniciada fa molts anys i que ha donat uns fruits que
només figuren en la “memòria” de Déu.

La gent que passa pel carrer no hi pensa, però allà
dintre hi ha unes dones grans, grans dones que eren
actives al cent per cent, i que ara es dediquen a pregar
per tota la gent que passa per aquest món sense
saber gaire on va, sense que gairebé ningú plantegi a
cap jove una vocació semblant.

Aquest any hi ha hagut a la nostra diòcesi vuit co-
munitats religioses que han hagut de tancar per
manca de vocacions. I les comunitats que queden
cada vegada tenen menys religioses i més grans.

Celebrem la Jornada de la Vida Consagrada. Mai
agrairem prou tot el que han aportat i aporten al nostre
món, eclesial i civil, aquestes dones. La seva flama
sembla dèbil, però ens fan molta llum.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

UNA VIDA CONSAGRADA

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI

FIGUERES - UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:
Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Pensament de la setmana

“No pots tornar enrere i canviar el principi,
però pots començar on ets i canviar el final”.

C.S.Lewis

La Paraula del diumenge
DIUMENGE V DURANT L’ANY

“Comparteix el teu pa amb els qui
passen fam, acull a casa teva els
pobres vagabunds, si algú no té
roba, vesteix-lo; no els defugis,

que són germans teus”.
(Del llibre d’Isaïes)

“Vosaltres sou la sal de la terra...
Vosaltres sou la llum del món”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA D’UNA PERSONA MALALTA
A LA MARE DE DÉU DE LOURDES

Verge Maria, mare de misericòrdia,
em dirigeixo a Vós amb mirada filial
i confiada.
Sé i crec que m’acompanyeu en la
meva prova, com ho vàreu fer per
Jesús, el vostre Fill, en el camí del
Calvari.
Quan la meva creu és massa pesa-
da, ajudeu-me a portar-la i a no desanimar-me.
Verge Maria, Mare nostra de Lourdes, pregueu per
mi i per tots els malalts.
Que, per la vostra intercessió, Jesús, el vostre Fill,
ens ompli de la seva Pau i ens guardi en l’Espe-
rança.
Amén.



JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

Avui diumenge, a la missa de les 12 de l’església
de Sant Pere, celebrem amb les comunitats reli-
gioses presents entre nosaltres la Jornada de la
Vida Consagrada, amb el lema “Caminant en
Esperança”.

FESTA DELS AMICS DELS MALALTS

Ambmotiu de la festa de la Mare de Déu de Lour-
des, els Amics dels Malalts de Figueres conviden
a la trobada anual que se celebrarà el diumenge
vinent, dia 12 de febrer, al col·legi de La Salle. Hi
haurà la missa a la 1 del migdia, el dinar de
germanor i sobretaula musical, amb les Veus
Empordaneses. Per apuntar-se al dinar podeu
trucar als telèfons 622 236 892 (Veva) o 600 677
085 (M. Lluïsa).

DIUMENGE VINENT, MANS UNIDES

El cap de setmana que ve, dies 11 i 12, se’ns
convida a participar en la Campanya contra la
Fam de Mans Unides, que porta per lema “Frenar
la desigualtat és a les teves mans”. Es farà a
totes les misses la col·lecta extraordinària,
destinada aquest any a un projecte de millora de
les condicions educatives a l’escola primària i
preescolar St. Kizito, a Uganda (Àfrica Est). Sota
la tutela de la diòcesi de Hoima, es volen cons-

truir aules equipades per un miler d’infants de
famílies indígenes, tancs de recollida d’aigua de
pluges, latrines respectuoses amb el medi
ambient i una instal·lació sanitària per reduir les
malalties i el consegu ̈ent abandonament escolar.

BALANÇ ECONÒMIC DE L’ANY

Les Juntes d’Economia parroquials elaboren els
balanços econòmics de l’any donant compte del
moviment econòmic de les comunitats. De
moment aquesta setmana es presenten els de les
parròquies de Sant Pere, de la Immaculada i de la
Sagrada Família. Es troben al costat dels Fulls
parroquials.

AJUDAR A KSAMEU DE LA FSV

La Fundació Sant Vicenç de Pau ̈l de Figueres
continua la seva campanya de recollida de
donatius per a fer front a la continuïtat dels
serveis de Ksameu, destinats a atendre els
adolescents i joves en risc d’exclusió i a les seves
famílies. Hi ha impresos informatius als cancells
de les parròquies. Es pot col·laborar també a
través de Bizum, codi 06303, o fent una
transferència al c/c ES43 2100 8106 1621 0092
6350. Més informació al telèfon 972 670 130,
gestió@fsvp.cat, info@fsvp.cat

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 25 de gener:
Ana Carmen Etayo Saldaña, de 83 anys.
María Rived Pérez, de 105 anys.

Dia 27 de gener:
Maria Elorduy Busquets, de 91 anys.

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

LA FUERZA VITAL DE JESÚS
“Jesús fue un ejemplar humano de una gran fuerza
interior, con una “carga vital” fuerte, de grandes
cualidades. Pero Jesús, al mismo tiempo, perte-
nece a la parte débil de la sociedad, no se sale
nunca de ella, hace suya la causa de les débiles. Y
en su trabajo por ellos se enfrenta a los fuertes.
Pero no con las armas de la fuerza física (dinero,
poder, armas, influencias) y violentando a las
personas, sino con el arma de una fuerza débil: el
amor. Con las armas del amor: la cercanía, la
palabra que invita, la propuesta de proyectos de
hermandad, el trabajo concreto y diario para dar
vida”.

L. Briones

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA SOCIETAT MEDIEVAL

L’Església es va arrelar en la
societat medieval. Trobem
l’emprempta del cristianisme
en la gran obra cultural, artís-
tica i evangelitzadora, feta des
dels monestirs, les catedrals i
les parròquies, i després en la
creació de les universitats.
També en la Reconquesta en els regnes d’Espanya,
en l’organització de la societat feudal, a la qual
l’Església es va adaptar. El Papa apareixia com la
màxima autoritat de la societat medieval. A partir de la
fe cristiana es va elaborar un pensament filosòfic i
teològic, el representant més rellevant del qual fou el
frare dominic sant Tomàs d’Aquino (1225-1274).

Cal esmentar alguns punts controvertits, com la
mundanització i equiparació “feudal” de l’Església,
fins i tot amb un Estat, i el tribunal de la Inquisició per
perseguir els heretges.


