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L’any 1829, Paula Montal va sembrar
a Figueres la primera llavor de la
missió del carisma de les escolàpies:
l’educació d’infants i joves. Des
d’aleshores han passat moltes es-
colàpies que han seguit les seves
petjades vivint en comunitat i gaudint
d’aquesta entranyable, important i

digna vocació en aquesta nostra i estimada ciutat de
Figueres.

Avui, solament dues escolàpies compartim la vida
comunitària. La nostra Constitució reglamenta que les
comunitats han d’estar constituïdes per més de dues
persones. El Consell de Govern de la Congregació ens
ha comunicat que, per manca de vocacions, no pot
destinar altres escolàpies aquí i que, després d’un
discerniment, es veu obligat a tancar la comunitat i a
reorganitzar les diferents situacions comunitàries
atenent a les nostres Regles.

També per la Congregació comporta un dolor pren-
dre aquesta decisió. Per les escolàpies, Figueres és
una ciutat carismàtica i entranyable ja que aquí va
començar, com he dit, la nostra missió.

A nosaltres ens destinen: la Quimeta, a Olesa de
Montserrat i la Maria Teresa, a Barcelona (Llúria), on
compartirem amb les respectives comunitats ja
constituïdes.

No cal expressar-vos el que ens costa marxar i la pena
que sentim. Estimem Figueres. Però acceptem amb
serenor, amb fe i per obediència el que sembla que és
la voluntat de Déu.

Nosaltres marxem, doncs, de Figueres però l’escola
segueix i seguirà, com sempre amarada del “carisma
de les escolàpies”. L’excel·lent Equip Directiu,
claustre i personal no docent viuen i, per tant,
transmeten i eduquen amb el mateix esperit de les
escolàpies. Així, l’escola segueix i seguirà amb la
mateixa il·lusió, novetat, creativitat, compromís,
professionalitat i responsabilitat per educar infants i
joves de Figueres i l’entorn.

Gràcies a tothom pel vostre recolzament i sincera
amistat. Seguirem en contacte. No podrem deixar de
venir a Figueres, de tant en tant, i retrobar-nos amb
tot l’afecte que sentim.

Maria Teresa Coll

COMUNICAT DE LES ESCOLÀPIES
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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

“No et deixis abatre per l’adversitat, ni
t’enorgulleixis per la prosperitat”.

Clara d’Assís

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XIX DURANT L’ANY

“Germans, creure és posseir
anticipadament els béns

que esperem”.
(Carta als cristians hebreus)

“On teniu el vostre tresor,
hi tindreu el vostre cor.

Estigueu a punt, amb el cos
cenyit i els llums encesos”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANTA CLARA D’ASSÍS
Clara neix a Assís el 1193, de família
noble i rica, i als divuit anys,
entusiasmada per l’ideal de Sant
Francesc d’Assís, se’n va de casa per
abraçar la “Dama pobresa”. “Només
tenia necessitat de Déu”, dirà Clara.
Amb Francesc fundà la branca
femenina franciscana, les “dames
pobres”, que serien conegudes com les “Clarisses”.
Després d’un temps de prova, Francesc les va
instal·lar a l’església de Sant Damià, mig enrunada.
Allà Clara va viure la resta de la seva vida
consolidant la seva opció després de la mort de
Francesc, tot i estar molt malalta, lluitant per
defensar l’opció d’amor i de pobresa fins i tot davant
les reticències de papes i bisbes. Va morir a Assís
l’11 d’agost de 1253 i fou canonitzada el 1255.



COL·LECTES DE CORPUS PER CÀRITAS

El diumenge de Corpus es van recollir, a favor de
Càritas local i Diocesana, al 50%, aquestes xifres:

Sant Pere: 1.795 €; Immaculada: 1.205 €; Sagrada
Família: 400 €, Poble Nou: 580 €; Bon Pastor:
414’34 €.

ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

El dilluns dia 15 d’agost, festa de l’Assumpció de la
Mare de Déu, les misses seran com els diumenges.
Hi haurà una sola missa anticipada el dia abans,
diumenge, a les 6 de la tarda, a Sant Pere.

FESTA DE SANT LLORENÇ DE SOUS

El dia 10 d’agost se celebra la festa a Sant Llorenç
de Sous, als 1.100 anys de l’abadia situada als peus
de la Mare de Déu del Mont. A les 12 hi ha la missa
a l’antic monestir i a les 2 el dinar al Santuari (Per a
reserves: 646 453 648).

INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI

Les inscripcions per al nou curs de catequesi tin-
dran lloc del 12 al 30 de setembre, als horaris de

despatx habituals de les parròquies de Sant Pere i
de la Immaculada. S’apunten els nens i nenes que
compleixen 8 anys durant l’any en curs. També per
Seguiment i per Confirmació.

EQUIP DE LITÚRGIA

Per acord del Consell Interparroquial s’ha
constituït un equip de Litúrgia, amb representants
de totes les parròquies de la ciutat, que vetllarà
per preparar i dignificar les diferents celebracions
litúrgiques i festives que es realitzen al llarg de
l’any.

NOSTÀLGICS DE SANTA EUGÈNIA

Està prevista pel diumenge dia 2 d’octubre una
gran trobada de persones de totes les
generacions relacionades amb la casa de
colònies de Santa Eugènia d’Agullana. Hi haurà
una celebració eucarística i un dinar de
germanor a la mateixa casa. Per a informar-se i
apuntar-se, al facebook: Trobada Nostàlgics
Santa Eugènia d’Agullana, o via e-mail:
santaeugenianostalgics@gmail.com

VIDA COMUNITÀRIA

Dia 17 de juliol:
Carla Hidalgo García, filla de Francisco Javier i de
Noelia.

Dia 24 de juliol:
Sofia Teichert Alconchel, filla de Manuel i Carolina.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
César Pablo Suárez Aguilera amb
Lucy Alanoca Ramos;

Manuel Rico Martínez amb
Sandra Milena Vargas Muñoz;

Isaac Gualda Muñoz amb
Marta Andrea Jiménez Guerrero.

DEFUNCIONS
Dia 25 de juny:
Herminio Santiago Plaza, de 87 anys.

Dia 19 de juliol:
Beatriz Pérez Morillas, de 81 anys.

Dia 23 de juliol:
Pere Bech Algans, de 84 anys;
Maria Argerich Ginebrosa, de 87 anys.

Dia 27 de juliol:
Assumpció Cortada Salellas, de 102 anys.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 25 de juny:
Samuel Rojas Bejarano, fill d’Edgar i Maria Nancy.

Dia 26 de juny:
Zoe Alba Leire Llovera Llopis, filla de Javier
i Noelia.
Hugo Orozco Moyano, fill de David i d’Alba.

Dia 2 de juliol:
Dana Nerea Guzmán Rodríguez, filla de Freddy
i de Candelaria.

Dia 3 de juliol:
Jheanna Aylanis Muñoz Anastacio,
filla de Marcelo i de Johany.

Dia 9 de juliol:
Kiary Arlet Cabañó Núñez, filla de Sergi i de Dilza
Rebeca.

Dia 10 de juliol:
Ander Fernando Núñez Alvarez, fill d’Ariel i
d’Alida;
Neizan Francisco Rodríguez Puig, fill de Kelvin
Antonio i de Caroline Raquel;
Carmina Díaz Bordas, filla de Narcís i de Marta.


