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“Mama, jo estic batejada?”

“No, Aina, no estàs batejada”.

“La meva amiga Carla diu que la
van batejar quan tenia un any. Per
què a mi no em vàreu batejar?”

“Ai, filla, perquè quan siguis gran,
si vols ja podràs escollir la religió
que vulguis”.

“I quina religió teniu tu i el papa?”

“Aina, per què em preguntes tot això, ara?”

“És que jo vull saber per què la Carla està batejada i
jo no...”.

“Aina, al teu pare i jo ens varen batejar de petits
perquè els nostres pares, els teus avis, van fer el que
feia tothom. Però les coses canvien i ara nosaltres
pensem que és millor no fer-ho de petits, sense que
ho hagis demanat”.

“I si ho demano ara?”

“Ho demanes de veritat, o perquè la Carla te n’ha
parlat?”

“No ho sé... Però, per què serveix el bateig? A
vosaltres us agrada ser batejats?”

“Mira, ens és igual, són costums que un dia deixen de
ser-ho, i ja està...”.

“Saps? La Irina és ucraïnesa, i diu que a casa seva
resen, tots junts, cada nit. En Dylan és de Bolívia, i
també resen a casa. Nosaltres no podem resar?”

“Mmm... I per què voldries resar?”

“No sé, per demanar coses a Déu”.

“I què li vols demanar?”

“Doncs, per exemple, que tu i el papa un estimeu molt
i que no us separeu mai, i que al país de la Irina no hi
hagi guerra...”.

“Aina, tens molt bons sentiments, i per ser bona
persona no cal que estiguis batejada... Hi ha gent que
va molt a missa i de vegades són els pitjors”.

“Ah, a missa? La Carla diu que si no estàs batejada
no pots fer la Comunió...!”.

“Aina, vols començar a parar la taula pel sopar, si et
plau?”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

BATEIG.CAT

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

“La millor manera de ser feliç és intentar
alegrar a algú més”.

Mark Twain

La Paraula del diumenge
BAPTISME DEL SENYOR

“He posat en ell el meu Esperit
perquè porti el dret a les nacions.
No crida ni alça la veu, no es fa

sentir pels carrers”.
(Del llibre d’Isaïes)

“Aquest és el meu Fill, el meu
estimat, en qui m’he complagut”.

(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT EULOGI DE CÒRDOVA
Quan feia ja més de cent anys de la
conquesta musulmana, a Còrdova la
comunitat cristiana es mantenia viva,
malgrat les restriccions a què es veia
sotmesa. Eulogi, prevere, n’era un
dels dirigents, amb la paraula i els
escrits. És l’escriptor principal de l’Església
mossàrab del segle IX. Arribà un moment en què la
majoria dels cristians cada cop se sentien més
atrets per la cultura forastera, i la seva fe es
debilitava. Per contrarestar-ho, s’inicià un
moviment de reivindicació cristiana enfront del
poder musulmà, el qual respondrà amb la
persecució. Eulogi sostindrà l’ànim dels màrtirs,
n’escriurà el relat del martiri, sofrirà presó i
finalment morirà ell mateix, decapitat a l’any 859.
Les seves restes foren traslladades a Oviedo.



RESULTAT DE LA COL·LECTA DE NADAL

A les misses de Nadal, hi va haver celebracions a
tres parròquies, i es van recollir per Càritas:

Sant Pere: 2.803 €; Immaculada: 1.595 €

Bon Pastor: 422 €. Moltes gràcies!

INGRÉS AL CATECUMENAT

A la missa d’11 de la Immaculada d’avui diu-
menge una noia major d’edat fa el seu ingrés al
Catecumenat de cara a rebre el Baptisme i els
sagraments de la Iniciació Cristiana en el temps
de Pasqua, ja que no va poder afegir-se al grup
el dia que es feia l’ingrés al Catecumenat a nivell
diocesà.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DEL 2022

Baptismes:
Sant Pere: 37; Immaculada: 14; Bon Pastor: 1.

Matrimonis:
Sant Pere: 2; Immaculada: 3.

Exèquies:
Sant Pere: 23; Immaculada: 22; Sagrada Família: 5;
Bon Pastor: 2.

MISSA FAMILIAR

A la missa de les 11 del matí de diumenge que
ve, dia 15, a l’església de la Immaculada, hi parti-
ciparan especialment els infants i familiars de la
Catequesi de les parròquies de Figueres. Diu-
menge serà el Dia de la Infància Missionera,
pregant i ajudant els infants de tot el món, perquè
puguin conèixer Jesús i viure amb dignitat. Hi
haurà el testimoni d’una religiosa del Cor de
Maria que ha treballat en missions al Paraguai i a
Argentina. La meitat de la col·lecta que es reculli
en aquesta Missa Familiar anirà destinada a la
missió que tenen al barri de Madre Esperanza de
Chavata (Argentina).

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.

FESTES DE L’ANY

Aquest any, el diumenge 9 d’abril serà la Pasqua,
i la Quaresma començarà el dimecres de cendra,
22 de febrer. El 28 de maig celebrarem la Pente-
costa, l’11 de juny el Corpus, i el 3 de desembre
serà el I diumenge d’Advent.

VIDA COMUNITÀRIA

ADORA Y CONFÍA
“No te inquietes por las dificultades de la vida, por
sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir
más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere.

Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el
sacrificio de tu alma sencilla. Piérdete confiado cie-
gamente en ese Dios que te quiere para sí. Y que
llegará hasta ti, aunque jamás lo veas. Piensa que
estás en sus manos, tanto más fuertemente cogido
cuanto más decaído y triste te encuentres.

Que nada sea capaz de quitarte tu paz. Ni la fatiga
psíquica. Ni tus fallos morales. Haz que brote, y
conserva siempre en tu rostro una dulce sonrisa,
reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y
en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad, todo
aquello que te llene de la paz de Dios.

Recuerda: cuanto te deprima e inquiete es falso. Te
lo aseguro en el nombre de las leyes de la vida y de
las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas
apesadumbrado, triste, adora y confía”.

Teilhard de Chardin, SJ

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL PAPA I L’EMPERADOR

El cristianisme anirà
donant unitat a dos
pobles, el romà i el
germànic; i d’aquesta
barreja en naixerà la
Cristiandat medieval.

Al cimal de la Cristiandat
hi ha dos caps visibles: el Papa i l’Emperador. Les
seves relacions variaran segons el moment: després
d’èpoques d’aliança i d’avinença, en venen altres
d’enfrontament.

El moment més significatiu d’aquesta entesa fou la nit
de Nadal de l’any 800, quan el papa Lleó III coronà
Carlemany com a Emperador d’Occident a la basílica
de Sant Pere de Roma. Un cabdill germànic era coronat
emperador romà pel Papa, i suposava la creació d’un
nou imperi a Europa. Aquest imperi es considerava
hereu i successor directe de l’antic Imperi romà i, en
endavant, rebrà el nom de Sagrat Imperi Romà
Germànic.


