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El proper 13 de març
s’acompleixen deu anys
de l’elecció del papa
Francesc. Des del primer
instant que va sortir al
balcó central de la basí-

lica de Sant Pere de Roma, ja va marcar un estil propi.
Va declinar certa vestimenta ostentosa, va demanar al
poble que el beneís i que preguessin per ell. L’ende-
mà, se’n va anar personalment a la residència on
s’havia allotjat durant el conclave per recollir la maleta
i pagar la factura.

Aquest jesuïta argentí va escollir el nom de Francesc
per la seva passió per les coses senzilles i clares, com
sant Francesc d’Assís, que va ser en el seu temps un
gran reformador de l’Església. També aquest Papa ha
tingut el coratge d’intentar reformar la Cúria, posar
l’Església enl camí de sinodalitat (caminar junts) i
obrir-la al món i a les perifèries, sempre “en sortida”.

Vol que sortim d’una Església que es miri massa a si
mateixa i oblidi la missió. Ha encunyat la idea d’una
Església que sigui “hospital de campanya”, que atengui
amb prioritat les ferides de les persones més vulne-

rables. Una Església samaritana, i, alhora, una Església
profètica, que anuncia el Crist, i denuncia la idolatria
del diner, que mata i descarta tantes persones.

Els seus escrits tenen el segell de l’alegria i la llum de
l’Evangeli (Evangelii Gaudium, Lumen Fidei), i les
encícliques un caràcter social, com la cura de la
creació (Laudato si’), la fraternitat i l’amistat social
(Fratelli tutti).

Els seus viatges apostòlics sempre han estat a llocs
en conflicte o en minoria de cristians. No busca ser
aclamat, busca ser escoltat, demanant la pau i la
concòrdia i el cessament de la violència i de les
guerres fratricides. Molts pensem que és l’únic líder
mundial amb cara i ulls, que proposa un camí d’hu-
manització, com Jesús. Però no l’escoltem gaire...

Gran comunicador, sovint deixa estar el guió i es posa
a parlar directament al cor de les persones. “És el
Papa que sempre et parla a tu”, ha escrit un analista.

Donem gràcies a Déu per tenir-lo, aprofitem el seu
mestratge i preguem per la seva salut.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

10 ANYS DEL PAPA FRANCESC
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Pensament de la setmana

“Canviem quan ens deixem tocar
per aquest Déu que ens somia millors”.

Margarita Saldaña

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DE QUARESMA

“Jesucrist ... amb la Bona Nova
de l’evangeli, ha fet resplendir

la llum de la vida i
de la immortalitat”.

(2ª carta de sant Pau a Timoteu)

“Aquest és el meu Fill,
el meu estimat, en qui m’he
complagut; escolteu-lo”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANTA FRANCESCA ROMANA

Francesca neix a Roma el 1384, en
una família noble, de les que es dis-
putaven el poder en aquella ciutat
que vivia enfrontaments de tot tipus
i en què hi havia també molta po-
bresa. Casada contra la seva voluntat, va viure amb
tota dedicació la vida de mare de família en una
casa plena de problemes, però alhora va dedicar
tantes energies i diners com va poder a socórrer els
pobres i els malalts. Va crear una associació de
dones que com ella pregaven i atenien els ne-
cessitats i els malalts als hospitals, que després
esdevingué una congregació religiosa, les Oblates
Olivetanes de Santa Maria Nuova –dites, més tard,
de Tor de’Specchi–, a les quals ella es va incorpo-
rar un cop viuda. Va morir l’any 1440.



CONFERÈNCIA: LA MISSA I LA LITÚRGIA

Demà dilluns, és el dia de la conferència quares-
mal dels nostres arxiprestats, a càrrec de Mn.
Jordi Font, doctor en Litúrgia, titulada: “Passo
per la missa o la missa passa per mi? Deixar-se
formar per la litúrgia”. Tindrà lloc a les 7 del
vespre, a l’església parroquial de Vila-sacra,
obert a totes les parròquies veïnes. L’acte forma
part del cicle “Teologia a prop” que ofereix l’Insti-
tut de Ciències Religioses de Girona. Serà bo que
la gent interessada es posi d’acord per aplegar-se
en cotxes per anar a Vila-sacra.

TROBADA FAMILIAR DE CATEQUESI
A LA SALUT

El dissabte 18 de març, al matí, celebrem la 8ª
Trobada Familiar de Catequesi de l’Arxiprestat Alt
Empordà Interior al santuari de La Salut de
Terrades. Els infants i adolescents de la Cate-
quesi de les parròquies, juntament amb les seus
pares i familiars, hi són convidats. Hi haurà una
gimcana de jocs per la mainada, un taller pels
pares sobre el tema de gestionar les pantalles en
família, a càrrec de l’especialista Juanjo Fernán-
dez, pedagog i catequista. Tot seguit hi haurà
l’Eucaristia; i qui vulgui es pot quedar a dinar.

FESTA DE SANT JOSEP

Aquest any la festa de Sant Josep cau en
diumenge, dia 19 de març. La litúrgia serà del IV
Diumenge de Quaresma i l’endemà dilluns tindrà
lloc la commemoració litúrgica de Sant Josep.
Ara bé, el mateix diumenge 19, a les 10 del matí,
celebrarem la missa patronal a la capella de la
comunitat de religioses de Sant Josep, del carrer
Sol d’Isern. Per aquest motiu se suprimeix la
missa habitual del tercer dissabte i aquest mes
passa a l’endemà diumenge.

VIA CRUCIS

Cada divendres de Quaresma, Via Crucis a les
9’30, a l’església de Sant Pere, abans de la missa.

PROPERS ACTES I CELEBRACIONS

– Diumenge, 19 de març, Dia del Seminari.

– Dilluns, dia 20 de març, sessió formativa de
cara a la proclamació de la Paraula de Déu a la
Litúrgia, adreçat a totes les persones que
llegeixen les lectures o voldrien començar a fer-
ho. A les 19’30 h, als locals de la Immaculada.

– Dimecres, 22 de març, Vetlla de pregària estil
Taizé a l’església de Palau-saverdera, a les
19’30 h, obert a totes les parròquies.

VIDA COMUNITÀRIA

“Existe una visión que representa mal el silencio
como un gesto ceremonial, como un deseo místico
de ir más allá de la Palabra. Esto pierde la relación
esencial del silencio con la Palabra. El silencio es
la simple quietud del individuo bajo la Palabra de
Dios.

Guardemos silencio antes de escuchar la Palabra,
porque nuestros pensamientos ya están dirigidos
a ella, tal como un niño guarda silencio cuando
entra a la habitación de su padre.

Guardemos silencio después de escuchar la Pala-
bra, porque esta todavía habla y mora en nosotros.

Guardemos silencio por la mañana, porque Dios
debe tener la primera palabra.

Guardemos silencio antes de acostarnos, porque
la última palabra le pertenece a Dios.

Guardamos silencio únicamente por el bien de la
Palabra, para honrarla y recibirla”.

Dietrich Bonhoeffer

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS ORDES MENDICANTS (I)

Al segle XIII, en la vida reli-
giosa sorgeixen els ordes
mendicants, els frares. La
seva característica és la po-
bresa i la predicació ambu-
lant. Ja no viuen apartats,
com era l’ideal dels monjos, sinó que viuen en convents
al mig o al costat de les ciutats.

• Els franciscans.– L’orde dels franciscans o dels
framenors fou fundat l’any 1208 per sant Francesc
d’Assís (1186-1226). Era un jove d’Assís, el qual,
després d’abandonar tot el que tenia, va reunir
entorn seu uns deixebles i els proposà el seguiment
radical de Jesucrist des de la pobresa i la dedicació
a la predicació d’un lloc a l’altre. Aviat el seu
missatge va arrelar i, en pocs anys, els convents
franciscans es multiplicaren arreu d’Europa i també
a Terra Santa. La influència de sant Francesc en els
segles següents serà enorme fins avui.

HONRAR LA PALABRA


