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El futbolista Sadio Mané ha rebut
el 1r premi Sòcrates, creat per pre-
miar l’acció social i humanitària
fora del terreny de joc d’un futbo-
lista.

Mané va néixer al Senegal, actual-
ment juga al Bayern de Munic, i

abans va jugar al Liverpool, equips potents que
paguen molts milions. El cas és que Sadio Mané
destina bona part del que guanya, que és molt, a
ajudar el seu país d’origen. Amb els seus diners ja
s’ha construït un hospital i una escola. I s’ha
involucrat personalment en el desenvolupament de
totes les famílies de la seva població natal, Bambalí.
Hi ha muntat una oficina de correus, una antena per
tenir connexió, una estació de servei, un camp de
gespa artificial perquè els joves hi puguin jugar, i
regala ordinadors portàtils als estudiants que
demostren aplicació.

“Quan vaig sortir de Bambalí –ha declarat el ju-
gador– vaig prometre tres coses: no defraudar els
meus pares, convertir-me en un futbolista profes-
sional i ajudar el meu poble en tot el que pugui. El

meu pare va morir en la pobresa, va sofrir molt, no
hi va haver mitjans per posar remei a la seva
malaltia. La meva germana va donar a llum a casa
sense les condicions necessàries; per tot això he
construït un hospital. Jo vaig passar gana, vaig
treballar per ajudar la mare quan va quedar viuda,
vàrem sobreviure temps difícils. Ara estic feliç de
poder ajudar”.

Sadio és una figura del futbol, però ha conservat
sempre les seves arrels i la seva humilitat. No oblida
d’on ve i sap on va. “Crec que som referents
–afirma–; la gent ens mira i hem de donar bon
exemple; jo no necessito cotxes de luxe, ni grans
cases, ni grans viatges; m’estimo més que els meus
rebin una mica del que la vida m’ha donat.
Normalment no parlo de les meves accions
solidàries, però són molt importants per a mi i per a
la meva comunitat”.

Tant de bo els infants –i els seus pares!– que
somien ser uns cracs, vegin que, sobretot, el primer
que cal és ser una bona persona.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

MANÉ, UN CRAC EN HUMANITAT
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Pensament de la setmana

“Si no lluites per posar fi a la corrupció,
n’acabaràs formant part”.

Joan Baez

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXXII DURANT L’ANY

“És bo de confiar en l’esperança
que Déu ens dona de
ressuscitar-nos”.

(Del 2n llibre dels Macabeus)

“Déu no és Déu de morts,
sinó de vius, perquè per a ell

tots viuen”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

ISA SOLÀ
Isa Solà Matas (Barcelona, 1965–
Haití, 2016) ha estat una religiosa de la
Congregació de Jesús-Maria, missio-
nera i cooperant a Guinea Equatorial i
a Haití. Arran del terratrèmol d’Haití
del 2010 es va entregar en tasques
d’atenció i rehabilitació de mutilats,
buscant ajudes per crear tallers de
pròtesis ortopèdiques, dispensaris, centres edu-
catius, tot denunciant la poca inversió del govern
haitià en sanitat i educació. Va ser víctima d’un
atracament i assassinada a trets per uns
desconeguts a Port-au-Prince, la capital. Isa Solà
havia declarat: “Haití és casa meva, és el meu
sofriment i la meva alegria, i el meu lloc de trobada
amb Déu. Seguir Jesús i el seu Evangeli ha estat el
més fascinant de la meva vida”.



AVUI, DIADA DE GERMANOR
Avui se celebra la Diada de Germanor, Dia de
l’Església Diocesana, amb la col·lecta extraor-
dinària. És un dia per agrair tantes persones que
fan possible el funcionament de les parròquies
amb el seu voluntariat i també amb les seves
aportacions econòmiques. Gràcies al sentit de
corresponsabilitat i sinodalitat de molts fidels, les
comunitats poden seguir endavant fent la seva
funció pastoral. L’objectiu de Germanor és l’ajuda
solidària entre totes les parròquies i l’autofinan-
çament de l’Església.

RESULTAT DE LA COL.LECTA DEL DOMUND
A la col·lecta del DOMUND per les Missions s’han
recollit aquestes quantitats:

Sant Pere: 1.965 €; Immaculada: 1.105 €

Bon Pastor: 400 €; Poble Nou: 420 €

Sagrada Família: 942 €.

125 ANYS DE LA FUNDACIÓ
SANT VICENÇ DE PAÜL
La Fundació Sant Vicenç de Pau ̈l de Figueres
compleix 125 anys. Per commemorar-ho tindrà
lloc un acte a l’auditori dels Caputxins, aquest
divendres dia 11, a les 6 de la tarda, fent
memòria dels llargs anys de servei i de l’etapa
renovada de la Fundació dels darrers 15 anys

amb el projecte socioeducatiu KSAMEU. Cal
confirmar l’assistència al telf. 972 670130 o a
info@fsvp.cat. L’endemà, dissabte al matí, hi
haurà portes obertes per visitar els locals de
KSAMEU.

PASTORAL DE LA SALUT
Reunió de l’equip de Pastoral de la Salut aquest
dimarts, a les 18’15 h, als locals de la
Immaculada.

UNCIÓ DELS MALALTS COMUNITÀRIA
El dia 28 d’octubre es va fer una Celebració
comunitària de la Unció dels Malalts a la
Residència geriàtrica Catalunya. I diumenge
vinent, dia 13, a la missa de les 10 del matí a la
capella de la Marca de l’Ham s’administrarà la
Unció a les persones grans i de salut precària
que així ho desitgin.

CINEMA ESPIRITUAL
Figueres s’afegeix a la 19ª Mostra de Cinema
Espiritual amb la projecció de dues pel·lícules
que es projectaran a La Cate: El dimecres 16 de
novembre, a les 19 h, “Papicha, somnis de
llibertat”, sobre la lluita d’una noia d’Algèria per la
llibertat. I el dimecres 23 de novembre, a les 19 h,
“Van arribar de nit”, sobre la matança de jesuïtes
a El Salvador.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 30 d’octubre:
Gala Bonilla Molina, filla de Cristian i d’Alejandra.

DEFUNCIÓ
Dia 24 d’octubre:
María Márquez Rodríguez, de 82 anys.

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

ESPARCIR TU FRAGANCIA
“Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde
quiera que vaya; inunda mi alma con tu espíritu y tu
vida; penetra todo mi ser y toma de él posesión, de
tal manera que mi vida no sea en adelante sino una
irradiación de la tuya.
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz
para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío.
Te serviré apenas de instrumento. Déjame predicar
tu nombre sin palabras. Con mi ejemplo, con mi
fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia
de las obras, con la fuerza evidente del amor que
mi corazón siente por Ti”.

John Henry Newman

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL CANVI DE CONSTANTÍ

Els 40 anys de pau que hi hagué a
finals del segle III (260-303) van ajudar
molt a la consolidació de l’Església, i
ni la darrera de les grans persecucions
(iniciada el 303) va poder frenar la
definitiva expansió de l’Església. De
tota manera, caldrà considerar deci-
siva l’aportació feta per l’emperador Constantí
(306-337).

L’any 313, Constantí promulga l’anomenat Edicte de
Milà, una llei que reconeix els drets de l’Església, i
l’iguala als altres cultes religiosos admesos en
l’àmbit de l’Imperi romà. Es tracta d’un edicte de
tolerància que traspua, per part de l’emperador, una
fora simpatia envers els cristians, una actitud ben
diferent dels emperadors anteriors. Constantí, des
de la seva infantesa, havia respirat un clima cristià.
El seu pare adorava l’únic Déu i la seva mare,
Helena, era cristiana.


