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CAMINAR JUNTS AMB GERMANOR
La Diada de Germanor d’aquest any
ve reforçada per la convocatòria que
se’ns fa a entrar en la preparació del
Sínode del 2023.
El Papa Francesc, sempre més
sensible a les persones que a les
teories i normatives, ha volgut que tot el Poble de Déu
pugui tenir una experiència de comunió, de
participació i de missió. La paraula “Sínode” significa
“fer camí junts”. El Papa no vol que siguin només els
Bisbes els protagonistes del Sínode, sinó que
l’esdeveniment reculli les aportacions dels cristians,
sobretot dels implicats i compromesos en els diferents
àmbits de l’Església.
Aquesta invitació, subratllada avui, Diada de Germanor, ja ens fa veure que l’Església no ens demana
només l’aportació econòmica. La Germanor inclou,
certament, l’ajuda econòmica per sufragar una quota
anual parroquial que s’ha de lliurar al Fons Comú
Diocesà. Sense aquesta aportació solidària molts
serveis i obres no podrien existir en bé dels feligresos
i del poble en general, que necessita pa i sentit.
La mateixa Diada de Germanor ens recorda que la
tasca de l’Església va més enllà de l’economia; de-

mana col·laborar en la parròquia amb el teu temps, les
teves qualitats, i la teva pregària. Perquè la comunitat
cristiana “és allò que tu ens ajudes a ser”. De manera
que “amb tu, som una gran família”. Sense tu, la
família queda més reduïda i empobrida.
En el document preparatori del Sínode, el Papa manifesta, d’una manera bellíssima, el que voldria que fos
el Sínode. Diu: “La finalitat del Sínode, i per tant
d’aquesta consulta, no és produir documents, sinó fer
que germinin somnis, suscitar profecies i visions de
futur, fer florir esperances, estimular la confiança,
embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una
aurora d’esperança, aprendre els uns dels altres, i
crear un imaginari positiu que il·lumini les ments,
enardeixi els cors, doni força a les mans”.
Marià Lorca, en la seva carta de comiat de Càritas de
l’Alt Empordà Interior, publicada en part en aquest Full
la setmana passada, parlant dels voluntaris, diu:
“Vosaltres en sou el motor, l’ànima i el rostre”. Això
és justament el que cal a l’Església avui: cristians amb
iniciativa, que hi posin el cor i les mans, i que siguin
reflex del rostre autèntic de Crist per a la gent d’avui.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“Hi ha moltes meravelles a l’univers;
però l’obra mestra de la Creació és el cor
d’una mare”.
Ernest Bersot

SANT LLEÓ EL GRAN

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXXII DURANT L’ANY
“No es va buidar el pot de
farina ni s’abaixà l’oli de la
gerra, tal com el Senyor ho
havia dit per boca d’Elies”.
(Del primer llibre dels Reis)
“Aquesta viuda pobra és la que
ha donat més de tots”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Lleó era diaca de l’Església de Roma i
gaudia d’un gran prestigi quan fou elegit Papa l’any 440. Home de gran
capacitat i criteri, i bon escriptor, va ser
el gran Papa del segle V, quan, ja
llunyana l’etapa de les persecucions,
calia anar formulant els aspectes més
fonamentals de la fe catòlica. Promogué
l’aprofundiment de l’Evangeli, consolidà el primat
de la seu de Pere, definí les relacions amb l’Orient
i dignificà la litúrgia. Al concili de Calcedònia (451)
ajudà a clarificar la doble naturalesa, humana i
divina, de Jesucrist. No descuidà, però, els afers
terrenals: va convèncer Àtila, rei dels huns, per
evitar que envaís Roma, i negocià, amb Genseric,
rei dels vàndals, que respectés les vides dels
romans. Morí l’any 461.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 30 d’octubre:
Meritxell-Damaris Subelza Condori,
filla de Rolando i d’Eliana Martha.
Dia 31 d’octubre:
Antonio Ellix Hurtado,
fill d’Heber Antonio i de Mar.

----------------TODAVÍA HAY ESPERANZA: todavía hay tiempo
para actuar y evitar los peores efectos del cambio
climático. “Los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden
sobreponerse, volver a optar por el bien i regenerarse” (Laudato si’ 205). Debemos “renovar” los
mejores recursos de nuestra naturaleza humana, las
virtudes innatas del amor, la compasión, la
generosidad y el altruismo. El mayor recurso del
hombre es que el Señor de la vida no lo abandona”.
Card. Peter Turkson

LA NOSTRA HISTÒRIA
L’APOCALIPSI
L’últim llibre que trobem al Nou Testament és
l’Apocalipsi, que parla, entre altres coses, del
daltabaix de la fi de la història del món. La paraula
“apocalipsi” vol dir “revelació”, per ajudar els
creients a descobrir el significat amagat que tenen
els fets que ells viuen.
El llibre de l’Apocalipsi va ser escrit per Joan,
probablement l’apòstol, o algun deixeble seu, cap a
finals del segle I. El va escriure per tal d’animar els
cristians de les set Esglésies d’Àsia Menor (l’actual
Turquia), que eren perseguits per l’Imperi romà pel
fet de creure en Jesús. Aquells cristians es
preguntaven si el mal triomfaria. I el llibre de
l’Apocalipsi els respon que no, que Déu, a través de
Jesucrist, destruirà les formes del mal. Sorprèn el
llenguatge d’aquest llibre, “apocalíptic”, fent servir
visions estranyes, imatges complexes, símbols que
no són fàcils d’interpretar.

VIDA COMUNITÀRIA
AVUI, DIADA DE GERMANOR
Avui celebrem la DIADA DE GERMANOR, Dia de
l’Església Diocesana, amb el lema “Som allò que
tu ens ajudes a ser”. Es fa a totes les misses la
col·lecta extraordinària perquè cada parròquia
ha de contribuir amb una quota mensual al Fons
Comú Diocesà.
RESULTAT DE LA COL·LECTA PEL DOMUND
Es van recollir aquestes quantitats per les
Missions:
Sant Pere: 1.995’65 €; Immaculada: 1.535 €;
Bon Pastor: 445’10 €; Poble Nou: 405 €;
Sagrada Família: 1.028’46 €.
DIVENDRES, VETLLA DE SILENCI I DEJUNI
Per la salut del nostre món, responem a la invitació continuada del Papa Francesc de fer silenci,
dejuni i pregària pel nostre món, afeixugat no
solament per la pandèmia sinó també per tantes
víctimes de la violència, els maltractaments, les
desigualtats econòmiques, els atemptats a la
dignitat humana, les desgràcies, etc. Proposem
fer una Vetlla de silenci, pregària i dejuni
divendres vinent, dia 12, des de les 6 de la tarda
fins a les 10 de la nit, a l’església de Sant Pere de
Figueres. Obert a tothom qui se senti solidari de
les ferides del món. Et convidem a fer silenci, a

fer meditació, a pregar, a fer dejuni per aprendre
a anar a l’essencial. Dintre de l’horari fixat,
tothom pot venir una estona i estar-hi el temps
que vulgui.
PASTORAL DE LA SALUT
Aquest dimarts, a les 18’15h, als locals de la
Immaculada, reunió de l’equip de Pastoral de la
Salut.
PER CONÈIXER QUÈ ÉS EL SÍNODE
Per conèixer més les finalitats del Sínode que
s’ha encetat, es convoca a una conferència pel
dia 19 de novembre, a les 19’30 h, a l’antic
monestir de Clarisses de Fortià, en la qual un
professor de l’Institut de Ciències Religioses de
Girona explicarà en què consisteix i com s’hi pot
participar. Hi són convidades totes les persones
de les parròquies dels nostres arxiprestats de
l’Alt Empordà que formen part de grups i consells
o que exerceixen algun servei.
ACCIÓ SOLIDÀRIA DELS JOVES
Cada primer diumenge de mes, durant aquest
curs, un grup de joves de la catequesi de
Seguiment proposen una acció solidària envers
els necessitats, a la missa de les 11 de la
Immaculada. Avui es recullen mantes de cara al
fred que arriba.

