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UNA ORACIÓ A CADA DIT
El papa Francesc remarca sovint la importància de la
pregària en la vida cristiana. No va ser casual que, el
dia de la seva proclamació, demanés al poble de Déu
que pregués per ell i que convidés la gent a resar el
Parenostre amb ell.
Reproduïm tot seguit una coneguda i curiosa reflexió
que Jorge Mario Bergoglio va redactar essent encara cardenal. La va titular “Una oració a cada dit”.
1. El polze és el més proper a tu. Així, doncs, comença pregant pels qui estan més a prop teu. Són
les persones més fàcils de recordar. Pregar pels
nostres éssers estimats és “una dolça obligació”.
2. El segü ent dit és l’índex. Prega pels qui ensenyen,
instrueixen i curen. Això inclou els mestres,
professors, metges i sacerdots. Ells necessiten
suport i saviesa per indicar la direcció correcta als
altres. Tingue’ls sempre presents a les teves
oracions.
3. El segü ent dit és el més llarg. Ens recorda als
nostres líders. Prega pel president, els congressistes, els diputats, els empresaris i els gerents.

Pensament de la setmana

“Tots tenim una reserva de força insospitada
que emergeix quan la vida ens posa a prova”.
Isabel Allende
La Paraula del diumenge

BAPTISME DEL SENYOR
“Això diu el Senyor: Aquí teniu
el meu servent, el meu estimat,
en qui s’ha complagut
la meva ànima”.
(Del llibre d’Isaïes)
“Un dia que tot el poble es feia
batejar, Jesús també
fou batejat”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)

Aquestes persones dirigeixen els destins de la nostra pàtria i guien l’opinió
pública. Necessiten ser guiats per Déu.
4. El quart dit és l’anomenat anul·lar.
Encara que a molts els sorprengui, és el
nostre dit més feble, com t’ho pot dir
qualsevol professor de piano. T’ha de recordar de
pregar pels més febles, amb molts problemes o
prostrats per les malalties. Necessiten les teves
oracions de dia i de nit. Mai no serà massa el que
preguis per ells. També et convida a pregar pels
matrimonis.
5. I per acabar tenim el nostre dit petit, el més petit de
tots els dits, que és com hem de veure’ns davant Déu
i els altres. Com diu la Bíblia “els últims seran els
primers”. El teu dit petit et recorda que has de pregar
per tu. Quan ja hagis pregat pels altres quatre grups
veuràs les teves pròpies necessitats en la
perspectiva correcta, i podràs pregar millor per elles.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

SANTA CARME SALLÉS
Carme Sallés (1848-1911) va néixer
a Vic. Ben aviat va copsar la
importància de l'educació de la
joventut, especialment de les noies.
Volia que la dona tingués més
educació integral i més accés a la
cultura, anant més enllà de
l’educació habitual del seu temps, i que les futures
mares sabessin formar cristianament els seus fills.
Per això va pensar a fundar una congregació religiosa
dedicada a l’ensenyament, i foren les religioses
Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament.
Carme Sallés va fer que les germanes estudiessin
magisteri i altres humanitats per ser competents en
els seus col·legis, posats sota l’empara de Maria
Immaculada. A la nostra diòcesi aquesta
Congregació és present a Arenys de Mar.

DEMASIADO TARDE
-Se ve a un niño jugando, y debajo, como
comentario, ponía: “Demasiado joven para
pensar en Dios”.
-Se ve a un estudiante, y debajo: “Demasiado
influenciado por fuera y por dentro para pensar
en Dios”.
-Un adulto: “Demasiado autosuficiente para
pensar en Dios”.
-Una pareja: “Demasiado enamorados para
pensar en Dios”.
-Un artista: “Demasiada fama para pensar en
Dios”.
-Un hombre de negocios: “Demasiado atareado y
con muchos problemas en la cabeza para pensar
en Dios”.
-Un intelectual: “Demasiado enterado y sabio
para pensar en Dios”.
-Finalmente, una tumba con una lápida, una cruz
y grandes coronas de flores, y el comentario
debajo: “DEMASIADO TARDE”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
JESÚS BATEJAT PER JOAN
Jesús es mostra solidari amb Joan Baptista, que
proclama un missatge de penediment i conversió,
i el mateix Jesús es posa al costat del grup que vol
preparar el camí del Messies. I demana humilment
a Joan que el bategi. Joan s’hi negava tot dient-li:
“Soc jo qui necessita ser batejat per tu”. Finalment
hi accedí. Quan Jesús sortia de l’aigua del riu
Jordà, Déu Pare el confirmà des del cel tot dient:
“Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he
complagut”. Així el baptisme de Jesús serà com
una presa de consciència de la seva missió com a
enviat de Déu.
Jesús rellevarà Joan en la predicació, però d’una
manera diferent. Joan no parlava d’ell mateix, sinó
del qui havia de venir. Amb Jesús, en canvi, a través
de la seva persona, Déu mateix es fa present enmig
del poble d’Israel.

VIDA COMUNITÀRIA
ESTADÍSTICA PARROQUIAL DE L’ANY 2021
Durant l’any 2021 hi ha hagut aquesta estadística
a les parròquies de Figueres:
BAPTISMES
Sant Pere: 44; Immaculada: 14;
Bon Pastor: 5, Sagrada Família: 2
MATRIMONIS
Sant Pere: 4; Immaculada: 1
EXÈQUIES
Sant Pere: 23; Immaculada: 13;
Sagrada Família: 6
GRUP D’EVANGELI
Demà dilluns, a les 5 de la tarda, reunió del Grup
d’Evangeli als locals de la Immaculada.
PASTORAL DE LA SALUT
Reunió de l’equip de Pastoral de la Salut aquest
dimarts, a les 18’15 h, a la Immaculada.
PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
La festa de la parròquia de la Sagrada Família, en
record de la seva Dedicació, se celebrarà aquest
any el diumenge dia 6 de febrer, al migdia.

HOMENATGE A MARIÀ LORCA
Després que Marià Lorca ha deixat de ser el
president de Càritas Alt Empordà Interior, la Junta
i l’equip de Càritas local, juntament amb la
Diocesana, li dedica un acte de reconeixement i
homenatge. S’hi afegeix també l’Ajuntament de
Figueres, considerant la trajectòria de servei a la
ciutat i a les persones d’en Marià.
Sempre supeditats a la normativa sanitària
vigent: L’acte tindrà lloc diumenge vinent, dia
16, a les 5 de la tarda, a l’auditori dels
Caputxins de Figueres. Hi haurà diversos
parlaments i l’actuació musical de la coral
Gospel Tramunt.cor.
Per facilitar l’organització, podeu confirmar la
vostra assistència trucant al telèfon de Càritas
972 504 152, en horari laboral, o bé al correu
electrònic figueres@caritasgirona.cat quan més
aviat millor. Cal remarcar i agrair la tasca de
Marià Lorca en uns anys gens fàcils de
gestionar i amb el flagell afegit de la pandèmia
que afecta tantes persones i famílies, i la
societat en general. La seva dedicació generosa i constant en benefici dels més
desvalguts, mereix el nostre reconeixement. Hi
sou convidats.

