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Aquesta setmana, que a Figueres
acomiadem les religioses Escolàpies,
és oportú recordar els orígens, que
van ser innovadors, de Josep de
Calassanç i posteriorment de Paula
Montal.

Josep de Calassanç (Peralta de la
Sal, 1556-Roma, 1648), es va ordenar

sacerdot el 1583. Després d’un breu període de
serveis a parròquies del bisbat d’Urgell, se’n va a
Roma. Al cap de pocs anys, el riu romà Tíber, es
desborda provocant una inundació catastròfica.
Centenars de famílies van quedar sense sostre, sense
aliments i hi va haver molts morts. Calassanç treballà
infatigablement en l’operació d’ajuda als damnificats.
Observa que molts infants no tenien manera de rebre
formació per manca de mitjans. Comença a pensar a
crear una escola gratuïta oberta a tots els nens,
especialment els més necessitats i proposa la seva
idea a les autoritats eclesiàstiques i a nobles i rics que
poguessin ajudar, però no té èxit.

Calassanç, llavors, demana una vella sagristia en una
parròquia d’un barri pobre de Roma i així comença la
primera escola gratuïta d’Europa.

Amb l’ajuda d’altres professors joves, als quals con-
tagia el seu entusiasme, dedicarà des d’aleshores tota
la seva vida a obrir les portes de les escoles a tots els
necessitats. Funda així les Escoles Pies l’any 1597.

Josep de Calassanç, a més de precursor de l’escola-
rització de tots els infants, impulsà l’escola amb uns
criteris innovadors, com l’organització de les classes
per edats, els llibres de text i programes pedagògics
per a cada edat.

Seguint el carisma escolapi, Paula Montal, d’Arenys
de Mar, al segle XIX, veient que la formació de les
noies es limitava a la costura, va treballar per una
educació integral de la dona i va obrir la primera
escola per a nenes a Figueres, l’any 1829, i va
fundar la Congregació de les Escolàpies per
encarregar-se de la tasca educativa, basada en una
visió cristiana de la vida, i es van anar creant escoles.

Cal agrair el testimoni i la tasca de totes les religioses
que han passat pel col·legi, des dels inicis, fa 193
anys, fins a la M. Teresa i la Quimeta, que se’n van per
manca de vocacions. Que el seu exemple, que ve dels
fundadors, estimuli a conservar i actualitzar en el
col·legi el carisma de l’Escola Pia.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA PRIMERA ESCOLA GRATUÏTA
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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

“La llibertat és ser amos
de la nostra pròpia vida”.

Plató

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXVIII DURANT L’ANY

“Les presons no poden
encadenar la Paraula de Déu”.
(2ª carta de St. Pau a Timoteu)

“No eren deu els qui han estat
purificats? On són els altres

nou? Només aquest
estranger ha tornat per
donar glòria a Déu?”

(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

LA MARE DE DÉU DEL PILAR
En l’antiga Cesaraugusta, l’actual
Saragossa, és venerada la Mare de
Déu que, segons una antiquíssima
tradició aragonesa, es va aparèixer a
l’apòstol Sant Jaume en aquest lloc, a
la vora del riu Ebre, damunt d’un pilar,
per confortar-lo en la seva missió
evangelitzadora. El santuari actual es
va construir on hi havia hagut una església
dedicada a Santa Maria, d’on va sortir la tradició
del Pilar. Avui és un lloc de peregrinació, de devoció
mariana, de fe i de pregària per als pobles
d’Espanya i també d’Amèrica Llatina.

Com diu l’oració col·lecta del dia, el pilar és el sím-
bol de la fortalesa en la fe, la seguretat en
l’esperança i la constància en la caritat.



AVUI, X MISSA SOBRE L’EMPORDÀ

La X Missa sobre l’Empordà té lloc avui diumenge,
a les 5 de la tarda, a la falda del Castell, amb el le-
ma “Cuidar la natura, cosa de tots”. Comptarem
amb l’aportació del president de l’IAEDEN, Llorenç
Pascua. Enmig de la natura, pregarem i cantarem
perquè sigui respectada la Creació. Tothom hi és
convidat.

HA COMENÇAT LA CATEQUESI

Hem començat ja les catequesis a les parròquies,
la Catequesi d’Iniciació Cristiana i la de Seguiment.

La de Confirmació pels joves començarà el diven-
dres dia 21 d’octubre.

També comença aquest dijous la catequesi pels
adults que es volen batejar (catecúmens) i la Con-
firmació d’Adults.

– Es pot fer la inscripció telemàtica a través de l’en-
llaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

COMIAT A LES GERMANES ESCOLÀPIES

El divendres vinent, dia 14, a les 7 de la tarda, al
col·legi de les Escolàpies de Figueres, hi haurà un
acte conjunt de comiat de les germanes M. Teresa i
Quimeta, escolàpies que se’n van perquè es tanca
la comunitat de Figueres per manca de vocacions.

Hi haurà diferents parlaments institucionals per part
del col·legi de les Escolàpies, la Congregació, les
parròquies i l’Ajuntament.

Les persones que vulguin assistir-hi s’han d’apuntar
a la parròquia, per preveure l’aforament.

TRODADA DE LES HOSPITALITATS
DE LOURDES

El dimecres, 12 d’octubre, festa de la Verge del Pi-
lar, tindrà lloc a Figueres la 56ª Trobada diocesana
de les Hospitalitats de Lourdes. Comença amb una
visita guiada al temple de Sant Pere; a les 12 se ce-
lebrarà una missa, amb la coral de joves que van a
Lourdes, i després un dinar de germanor amb so-
bretaula de festa, amb les Veus Empordaneses i
Esbart dansaire. El dia de la Mare de Déu del Pilar
també hi haurà la missa habitual de les 10 h.

GRUP D’EVANGELI

Reunió del grup d’Evangeli, obert a tothom qui hi
tingui interès, demà dilluns, a les 5 de la tarda, als
locals de la Immaculada.

PASTORAL DE LA SALUT

L’equip de Pastoral de la Salut es troba aquest di-
marts, a les 18’15 h, a la Immaculada.

VIDA COMUNITÀRIA

NO A LA GUERRA

“Hoy es muy difícil sostener los criterios
racionales madurados en otros siglos para
hablar de una possible “guerra justa”. ¡Nunca
más la guerra!

En nuestro mundo ya no hay sólo “pedazos” de
guerra en un país o en otro, sino que se vive una
“guerra mundial a pedazos”, porque los destinos
de los países están fuertemente conectados
entre ellos en el escenario mundial.

Toda guerra deja al mundo peor que como lo
había encontrado. La guerra es un fracaso de la
política y de la humanidad, una claudicación
vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del
mal. No nos quedemos en discusiones teóricas,
tomemos contacto con las heridas, toquemos la
carne de los perjudicados. Prestemos atención a
los prófugos, a los que sufrieron la radiación
atómica, a las mujeres que perdieron sus hijos, a
los niños mutilados o privados de su infancia”.

Papa Francisco, “Fratelli tutti” 261

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’ESGLÉSIA DELS MÀRTIRS
Durant les persecucions, els primers
cristians van ser un exemple
extraordinari de fe i generositat. No
cal considerar-los uns temeraris ni
uns arrogants. Al contrari, cal
reconèixer el seu coratge i la seva
llibertat de mantenir la fe. La con-
sideren el primer valor i l’anteposen a
la pròpia vida. Alguns escriptors
cristians testifiquen la vida exemplar dels màrtirs
davant les calúmnies de l’opinió pública. El martiri
és el més gran testimoni de fe: “màrtir” vol dir
testimoni. Els màrtirs es convertiran en un honor per
a la majoria de comunitats cristianes, i molts d’ells
continuaran essent venerats molts anys després del
seu martiri. En tots els estaments hi ha màrtirs:
bisbes, com Ignasi d’Antioquia, Policarp d’Esmirna,
Cebrià de Cartago…, també laics, com el filòsof
Justí, el soldat Sebastià, Perpètua i Felicitat…




