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Si la Germanor arriba a la butxaca vol dir que és de
debò. A cada família hi ha necessitats i, si els seus
membres s’estimen, tots faran esforços per contribuir
al seu bon sosteniment. En aquest temps de crisi
galopant, és admirable el sacrifici de moltes persones,
sobretot grans, per ajudar a tirar endavant tota la
família.

La parròquia és com una gran família que també
necessita que els seus membres siguin correspon-
sables a l’hora de mantenir-la i de fer possibles els
seus serveis i funcions. Avui i diumenge vinent se
celebra la DIADA DE GERMANOR, o Dia de l’Església
Diocesana, dedicat al seu sosteniment solidari i amb
l’objectiu de l’autofinançament. “Som el que tu ens
ajudes a ser. Som una gran família amb tu”, diu el
lema de la diada d’aquest any.

Cada feligrès pot oferir a la comunitat parroquial el que
és i el que té: temps, qualitats, col·laboració
econòmica, pregària. Es pot ajudar en les celebracions
del culte, en la catequesi, en els diferents grups, a
Càritas, etc. El voluntariat i la generositat constitueixen
la gran riquesa de les parròquies!

Hi ha molts equívocs que la societat ha incorporat
sobre els diners de l’Església, i que no s’ajusten a la
realitat. L’Església no rep subvencions de l’Estat; rep,
a través de l’Estat, el que els contribuents lliurement
decideixen a través de la creueta de la declaració de
la renda.

Tota l’activitat de l’Església catòlica des del punt de
vista educatiu, assistencial, d’acció social, o cultural,
suposa una font enorme de benefici per la societat i
un estalvi importantíssim per l’Estat.

L’Església és responsable de donar la finalitat ade-
quada dels béns que ha rebut, normalment amb
destinació al culte o a les activitats pròpies, i s’en-
carrega del manteniment dels seus monuments
culturals, oberts a tota la societat. Pot haver-hi en ca-
sos concrets una ajuda estatal puntual per unes obres
concretes a una catedral o monument important. Però
no és el cas de la immensitat de parròquies i
comunitats que es mantenen exclusivament de la
generositat dels fidels que s’estimen la seva església.
Germanor de debò.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

GERMANOR DE DEBÒ
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Pensament de la setmana

“La paciència és la més heroica de les
virtuts, precisament perquè no té cap

aparença d’heroisme”.
Giacomo Leopardi

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXXII DURANT L’ANY

“La saviesa és resplendent i no
s’apaga mai ... Ella mateixa es fa
conèixer als qui la desitgen”.

(Del llibre de la Saviesa)

“Doneu-nos oli del vostre,
que les nostres torxes

no s’encenen”.
(De l’evangeli segons sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT MARTÍ DE TOURS

Martí va néixer l’any 317 a l’actual
Hongria, fill d’un oficial romà que hi era
destinat. Essent soldat, començà a
acostar-se al cristianisme; d’aquesta
època és la història de la trobada amb
un pobre, al qual donà la meitat de la
seva capa militar. Ja cristià, es dedicà primer a la
vida eremítica i fundà el primer monestir d’Occi-
dent; després començà a predicar a les regions
rurals; i finalment fou elegit bisbe de Tours, des
d’on evangelitzà el centre de França, havent de
lluitar contra agents imperials que volien controlar
l’Església i també contra els eclesiàstics que no
acceptaven el programa d’austeritat que ell vivia i
demanava. Morí l’any 397 enmig del fervor popu-
lar. És el primer no màrtir venerat com a sant.



DIADA DE GERMANOR
El present i el proper cap de setmana se celebra
la DIADA DE GERMANOR, dedicada al
sosteniment econòmic de la nostra Església. Es
fa la col·lecta extraordinària a totes les
parròquies. Cada comunitat parroquial té
assignada pel Bisbat una quota anual que ha
d’aportar al Fons Comú, i que és proporcional i
en benefici de tota la diòcesi.

CATEQUESI VIRTUAL
Durant el temps que els nens i nenes no poden
participar presencialment de la catequesi per les
restriccions de la pandèmia, les catequistes
mantenen el contacte amb la mainada i famílies
de forma telemàtica.
També s’ofereix als joves formar grup de vida i re-
flexió amb la possibilitat de preparar-se per rebre
el sagrament de la Confirmació. Per apuntar-s’hi
cal dirigir-se a la parròquia.

CAL VOLUNTARIAT A CÀRITAS
El voluntariat d’edat que no sigui de risc que fa
més falta a Càritas en aquests moments és per
col·laborar al rober (tardes de 15h a 17h), al reforç
escolar (tardes de 17h a 19h), l’alfabetització els
matins i al Centre d’Aliments (dijous de 15’30h a
18h). Més informació: 972 504 152.

LLIBRE DEL MIL·LENARI
És a la venda a les parròquies el llibre editat
amb motiu del mil·lenari de la parròquia de Sant
Pere, titulat “L’església de Sant Pere de
Figueres. Un recorregut per la història i l’art”. El
preu és de 20 €.

JORNADA MUNDIAL DELS POBRES

El proper cap de setmana se celebra la IV
Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel papa
Francesc com a fruit de l’Any de la Misericòrdia.
En el seu missatge d’aquest any, que porta per
lema “Allarga la mà al pobre” (Sir 7,32), el papa
Francesc diu:

“Allargar la mà és un signe que recorda la
proximitat, la solidaritat, l’amor. En aquests
mesos, en els quals el món sencer ha estat
aclaparat per un virus que ha portat dolor i mort,
descoratjament i desconcert, quantes mans
esteses hem pogut veure! ... Redescobrim la
importància de la senzillesa i de mantenir la
mirada fixada en allò que és essencial. Hem
madurat l’exigència d’una nova fraternitat, capaç
d’ajuda recíproca i d’estima mútua. Aquest és un
temps favorable per tornar a sentir que ens
necessitem els uns als altres, que tenim una
responsabilitat pels altres i pel món”.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS LOCALS PARROQUIALS

“El local, que s’adossa a la façana nord de l’església
de Sant Pere de Figueres, és una construcció de
nova planta projectada pels arquitectes que van fer
la restauració de l’església l’any 1941. Es concep
com un apèndix de formes austeres, funcional, amb
dues plantes, que no sobresurt del límit nord del
braç del creuer. El projecte proposava una sala
d’actes a la planta baixa i diverses estances al
primer pis, amb un biblioteca i sala de lectura. Avui
es destina a locals de catequesi, a reunions del
Consell Pastoral i altres grups de pregària i
formació”.

(Del llibre del Mil·lenari “L’església de Sant Pere de
Figueres”)

Els locals estan oberts també a l’acció ciutadana
com a oficina de turisme a l’estiu, com a sala
d’exposicions o com a local electoral.

SI EL MÓN FOS...

Si el món fos escrit amb llapis
podria esborrar la lletra

que vol ferir;
podria esborrar mentides

que no cal dir;
n’esborraria l’enveja
que porta mals;

n’esborraria grandeses
de mèrit fals...

Però és escrit amb tinta
de mal color:

el color brut de la guerra
i del dolor.

Qui voldria escriure un món nou
més just i net?

Potser que tu i jo provéssim
ben valents, lletra per lletra,
des del nostre raconet...”

Joana Raspall


