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Vas caminant amb la teva tassa de cafè i, de sobte,
algú passa, t’empeny i fa que es vessi el cafè pertot
arreu. Per què se t’ha vessat el cafè? Perquè algú
t’ha donat una empenta, pots dir. Però has vessat el
cafè perquè tenies cafè a la tassa; si hagués estat te,
hauries vessat te. En altres paraules, el que tinguis a
la tassa és el que vessaràs.

Per tant, quan la vida et pressioni –que segur que
passarà– el que tinguis dins teu és el que acabaràs
vessant. Pots anar per la vida fingint que la teva
tassa és plena de virtuts, però quan la vida t’empenyi
vessaràs allò que de veritat tinguis en el teu interior.

Així t’hauràs de preguntar a tu mateix: què hi ha a la
meva tassa? Quan la vida es posi difícil, què
vessaré? Alegria i agraïment? Pau, bondat i
humilitat? Potser amargor, reaccions dures?

Treballa per omplir la teva tassa de gratitud, fe, perdó
i joia, amb paraules positives i amables, amb molta
generositat i amor per als altres. Del que estigui
plena la teva tassa tu n’ets responsable. I mira que la
vida sacseja. Sacseja més vegades de les que ens
podem imaginar.

El prevere i periodista José Luis Martín Descalzo,
en el seu llibre Razones para vivir, parla de la

veritable plenitud a través de tres imatges, a partir
del pensament de Sant Albert Magne, que diu: Hi
ha tres classes de plenituds: la plenitud del vas, que
reté i no dóna; la del canal, que dóna i no reté; i la de
la font, que crea, reté i dóna”.

Persones-vas. Són gent que va amb el vas o el got
ple, però no reparteixen. Tenen, però no compar-
teixen. Retenen, però no donen. Poden ser bones
persones, però acaben essent estèrils.

Persones-canal. És la gent que es desgasta, que
passa la vida fent coses. Pateixen la neurosi de l’ac-
ció, han de fer moltes coses, però de pressa. Donen
i no retenen. Acaben buits.

Persones-font. Són els que donen sense buidar-se,
ofereixen aigua sense quedar secs. Donen allò que
ells han madurat en el seu esperit. Reparteixen la
llum. Encenen la flama del seu veí sense apagar la
seva pròpia.

Les persones-font són les més ben preparades per
quan la vida les sacsegi i les posi a prova. Vessaran
allò que porten a dintre.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA TASSA DE CAFÈ

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

“Quan més fosca és la nit és quan
millor es veuen i brillen les estrelles”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY

“Qui estima els altres,
ha complert la Llei”.

(De la carta de St.Pau als Romans)

“On n’hi ha dos o tres de reunits
en el meu nom,

jo sóc enmig d’ells”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT PERE CLAVER
Dimecres celebrem Sant Pere
Claver, nascut el 1580 a
Verdú (Urgell). Es va fer
jesuïta i va ser enviat a la
comunitat de Mallorca. Allà,
la relació amb el porter, sant
Alfons Rodríguez, li va desvetllar l’esperit missioner.
El 1610 s’embarcà cap a Cartagena de Indias
(Colòmbia) i allí es va dedicar en cos i ànima als
esclaus negres que arribaven capturats de l’Àfrica
i en condicions infrahumanes. Tenia clar que, abans
de voler-los batejar, calia començar per ajudar-los
materialment, conèixer la seva llengua, tractar-los
com a persones capaces d’entendre les coses... Va
morir a Cartagena mateix el 1654, després d’una
tasca heroica, com a “esclau entre els esclaus”.
Fou un precursor d’Open Arms!



CONCERT DE VIOLINS

Avui diumenge, 6 de setembre, a les 8 del vespre,
l’església de Sant Pere de Figueres acollirà un
concert titulat BINOMIAL, Duet de Violins amb
Sara Bitlloch i Elena Rey. Organitza l’Ajuntament,
dins els actes del mil·lenari de la parròquia.
L’entrada és gratuïta, amb aforament limitat.
Reserves a la web de l’Ajuntament de Figueres.

NOU CURS DE CATEQUESI

Les inscripcions per al nou curs tindran lloc del
15 al 30 de setembre, a les parròquies. A més de
les inscripcions presencials a les hores de
despatx de les parròquies, es podrà fer també la
inscripció telemàtica, a través de l’enllaç de la
web http://parroquiesfigueres.blogspot.com

Es prendran les mesures de seguretat i prevenció
establertes per les autoritats, igual que als col·legis.

EXPOSICIÓ DE QUADRES SOBRE SANT PERE

El dia 16 de setembre a les 7 de la tarda
s’inaugurarà una exposició de quadres d’artistes
que hagin pintat o dibuixat l’església de Sant Pere
de Figueres, des del seu estil i des de qualsevol
angle. Els quadres s’exposaran temporalment a
l’interior del Dalicatessen, a la plaça de l’església.
És un acte més del Mil·lenari i convidem les
persones que tinguin algun quadre sobre

l’església i el vulguin exposar, que es posin en
contacte amb la parròquia.

DIADA DE CATALUNYA

Divendres, 11 de setembre, celebrem la Diada
Nacional de Catalunya. Preguem per totes les
persones que vivim en aquesta terra. Que, en
aquests moments difícils per la pandèmia i les
crisis que se’n segueixen, visquem amb
esperança i esperit de superació els valors que
cohesionen la societat.

LLIBRES DEL MIL·LENARI

És a la venda, al preu de 20 €, a les parròquies i
a cinc llibreries de Figueres, el llibre editat amb
motiu del mil·lenari i que porta per títol “L’església
de Sant Pere de Figueres. Un recorregut per la
història i l’art”. També queden encara ampolles
de moscatell del mil·lenari a 10 €, que es poden
demanar a la parròquia de Sant Pere.

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 coneixe-
ments. Informació al 972 204942 (tardes) o a la
web www.bisbatgirona.cat (apartat Formació).

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA VILA “FIGARIAS”

S’explica, en el nou llibre del Mil·lenari, que el lloc
de Figarias o Ficerias és molt desconegut en els
documents dels segles IX i X. El seu nom apareix
en textos relatius a certes possessions que els
senyors laics i religiosos de la zona tenien en el
lloc. Ens l’hem d’imaginar com un nucli rural, situat
en un territori d’interès agrícola, ben irrigat, amb
aigua abundant, i molt ben comunicat des d’època
antiga.

La referència a la parròquia de Sant Pere, que es
coneix des de l’any 1020, permet pressuposar
que ja en aquesta data hi havia un terme
administratiu ben delimitat, presidit per l’església,
i és probable que la concentració de població en
aquest lloc es produís a partir d’aquell moment.
De forma progressiva s’anaren construint
habitatges a l’espai més immediat al temple fins
a constituir un nucli nou ben consolidat a principi
del segle XII.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 29 d’agost:
Anna Maria Cristau Soler, de 58 anys
(+ el 31 de març 2020).
Miguel Angel Campanero García, de 65 anys.

Dia 31 d’agost:
Joan Ortensi Defis, de 83 anys
(+ el 20 d’agost).

Dia 1 de setembre:
Teresa Hevia Hevia, de 86 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE
MES DE SETEMBRE

Preguem perquè els recursos del planeta no
siguin saquejats, sinó que es comparteixin de
manera justa i respectuosa.
Preguem pels catequistes i professors cristians,
perquè tinguin sempre present la importància de
la seva missió i es formin adequadament a fi que
la seva tasca produeixi fruits abundants.


