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Diumenge passat al vespre moria a Figueres Mn. Lluís
Plana i Sau, a punt de fer 83 anys, ja que va néixer el
dia 18 de febrer de 1939 a La Cellera de Ter. Va fer els
estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i va ser
ordenat prevere el 8 de juliol de 1962 a l’església de
sant Martí del Seminari diocesà. Va iniciar el seu
ministeri com a vicari a les parròquies de Sarrià de Ter,
Sant Pol de Mar, la Immaculada i Sant Pau de
Figueres, Lloret de Mar i la Sagrada Família de
Figueres.

Després d’un breu període com adscrit a Solius, l’any
1975 va ser nomenat vicari de la parròquia de la
Sagrada Família de Figueres. L’any 1978, ecònom i
posteriorment rector de la parròquia de Santa Maria
de Poble Nou de Figueres. L’any 1990 va ser no-
menat rector de la parròquia de la Immaculada
Concepció i Sant Pau de Figueres, servei que
compartí amb altres nomenaments com el
d’arxipreste de l’arxiprestat, del 1994 al 1997, i el de
capellà del Centre Penitenciari de Figueres, del 1997
al 2013. L’any 2005 va ser nomenat rector de
Peralada, Cabanes, Pedret i Marzà, Vilabertran i
Vilarnadal. Des del 2018 estava adscrit a la parròquia
de la Immaculada i Sant Pau de Figueres.

En aquesta breu biografia es veu que la major part de
la seva vida presbiteral l’ha exercit a Figueres i
comarca, on ha estat conegut i estimat, tant pels seus
feligresos com per gent que no era propera a
l’Església, gràcies al tarannà obert, planer i dialogant
de Mn. Lluís.

Mai es va sentir clerical, perquè un capellà no és un
segregat de la comunitat humana, al contrari. Si ets
home de Déu, has de ser proper a les persones, com
ho fou el Crist, Déu fet home, i com ha procurat ser
sempre Mn. Lluís, que es barrejava, com Jesús, allà on
estava la gent, encara que fos a la presó, d’on fou
capellà durant setze anys.

Va fer molt de bé a comunitats parroquials joves de la
perifèria de Figueres, que l’han recordat amb molta
estima, i també va encaminar molta gent com a vicari
i com a rector, donant un to a les seves parròquies
segons la nova mentalitat del Concili.

Ha portat la creu de les seves malalties, que han estat
diverses i greus, amb dignitat i serenor, i ara ha arribat
a la Pasqua de Resurrecció. Que descansi en la pau
del Senyor.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EN MEMÒRIA DE MN. LLUÍS PLANA
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Pensament de la setmana

“La joventut és un regal de la natura,
però la vellesa és una obra d’art”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE IV DURANT L’ANY

“El Senyor va dir: Qui enviaré?
Qui ens hi anirà? Jo vaig
respondre: Aquí em teniu:

envieu-m’hi”.
(Del llibre d’Isaïes)

“Jesús digué a Simó: “No
tinguis por: des d’ara seràs

pescador d’homes”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

BERNADETA SUBIROUS
Ambmotiu de la festa de laMare de Déu
de Lourdes, JornadaMundial del Malalt,
ens referim avui a Santa Bernadeta, una
noia pobra nascuda a Lourdes el 1844,
que veié divuit vegades –de l’11 de fe-
brer al 18 de juliol de 1858, a la cova de
Massabielle, als afores del poble– una
misteriosa Senyora que acabà per declarar-se, ella
mateixa, com la “Immaculada Concepció”. La
Senyora li va encomanar que allà li fos edificat un
santuari de pregària i penitència per a la conversió
dels pecadors. Des d’aquests fets, Lourdes s’ha
convertit en un centre de fe i de pregària, i en un
miracle constant d’atenció als malalts. L’any 1866
Bernadeta va entrar al convent de les Germanes de
la Caritat de Nevers, i hi va morir el 16 d’abril de
1879.



EXÈQUIES DE MN. LLUÍS PLANA
Dimarts passat, 1 de febrer, a les 4 de la tarda, va
tenir lloc a l’església de la Immaculada la missa
exequial per Mn. Lluís Plana i Sau, que morí el
diumenge dia 30 de gener. A més dels familiars, al
funeral hi van assistir preveres i diaques de la
nostra diòcesi i amistats i persones de les diferents
parròquies i poblacions on ha servit Mn. Lluís.

JORNADA DE LAVIDA CONSAGRADA
Avui diumenge celebrem la Jornada de la Vida
Consagrada a la missa de les 12 a l’església de
Sant Pere, amb la participació de les quatre
comunitats religioses existents a la ciutat.

FESTA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA
Celebrem avui la festa de la Dedicació de la
parròquia de la Sagrada Família de Figueres,
amb la missa a la 1 del migdia.

CAMPANYA CONTRA LA FAM – MANS UNIDES
El proper cap de setmana, 12-13 de febrer, hi
haurà la col·lecta extraordinària de la Campanya
contra la Fam de MANS UNIDES. Aquest any el
lema és: “La nostra indiferència els condemna a
l’oblit”. Tot el que es reculli anirà destinat als
projectes de Mans Unides i a obtenir vacunes
pels països més pobres. Podeu recollir els sobres
pels donatius.

PASTORAL DE LA SALUT: CONFERÈNCIA
Aquest dimarts, dia 8, a la trobada de l’equip de
Pastoral de la Salut comptarem amb l’aportació
de la Dra. M. Antònia Bonany, que ens parlarà
sobre “Com acompanyar la persona malalta?”.
Per l’interès del tema, aquesta reunió és oberta a
tothom qui hi tingui interès, a les 6 de la tarda de
dimarts, als locals de la parròquia de la Imma-
culada.

MISSA AMB ELS AMICS DELS MALALTS
A la missa de les 12 del proper diumenge, dia 13,
a la parròquia de Sant Pere, celebrarem la festa
de la Mare de Déu de Lourdes organitzada per
l’AssociacióAmics dels Malalts, ja que no es pot
fer la festa completa per la pandèmia. Hi són
convidades especialment les persones sòcies de
l’Associació i de l’Hospitalitat de la Verge de
Lourdes. Hi haurà un petit obsequi-record per
tothom.

RECOLLIDA DE PRODUCTES D’HIGIENE
Avui, primer diumenge de mes, seguim amb el
projecte de la Catequesi de Seguiment i Profes-
sió de Fe i recollim a les misses de les diferents
parròquies productes d’higiene personal i
domèstica per a famílies necessitades.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

JESÚS ES COMPADEIX DELS MALALTS

L’actitud de Jesús als Evangelis da-
vant dels malalts sempre és d’aco-
llida, ajuda i guarició. En el món antic
no hi havia hospitals ni fàrmacs, i
molts malalts acabaven essent invà-
lids per a tota la vida, si sobrevivien.
Difícilment els familiars els podien atendre i
alimentar. Per això molts baldats, cecs o coixos
havien de guanyar-se la vida demanant caritat, i a
Jerusalem es concentraven prop del Temple per tal
que els pelegrins els donessin almoina. Es tenia la
idea que la causa de les malalties eren els pecats
personals o dels avantpassats. D’altres s’atribuïen
a l’acció d’esperits malignes. La lepra era consi-
derada una malaltia impura. Quan Jesús fa
guaricions de malalts, mostra que Déu no castiga
amb el mal sinó que es compadeix de la persona
alliberant-la de l’arrel del mal, que és el pecat.

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 25 de gener:
Maria Teresa Puig Vayreda, de 84 anys.

Dia 30 de gener:
Mn. Lluís Plana Sau, de 82 anys.

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

NUESTRA INDIFERENCIA LES CONDENA
AL OLVIDO

“Como insiste el papa Francisco, “percibimos
una indiferencia colectiva como sociedad –una
globalización de la indiferencia– que conduce a
los más pobres del planeta al olvido, a la
invisibilidad”. Una realidad emergente que hay
que superar para acabar con la desigualdad que,
entre otras cosas, alimenta el hambre.

Es urgente analizar esta realidad con una nueva
mirada que revise, con honestidad y justicia, las
diferentes causas que siguen impidiendo que
millones de seres humanos puedan vivir una vida
verdaderamente digna”. ¡Globalicemos la solida-
ridad!

CONTRA EL HAMBRE, ACTUA
Colecta, 12-13 febrero – MANOS UNIDAS


