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SANT FRANCESC D’ASSIS, 

UN SANT PER AL NOSTRE TEMPS. 

Dimecres que ve dia 4 d’octubre a les 6 de la tarda, en la

nostra ciutat de Sant Joan, a la Casa Codina celebrarem la

Festa de Sant Francesc d’Assis.  És un bona devoció venerar

aquest  sant  tant  antic  i  tant  actual.  El  Papa  Francesc  poc

després de ser escollit  va afirmar davant els periodistes com

voldria una Església pobre pels pobres. És per això que durant

aquestes tres setmanes en el full parroquial us oferiré una bona

biografia d’ell extreta de les catequesis del Papa Benet XVI el

27 de gener de 2010. 

Avui  vull  presentar-vos  la  figura  de  sant  Francesc,  un

autèntic  «gegant»  de  la  santedat  que  continua  fascinant

nombrosíssimes persones de totes les edats i religions.
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«Li nasqué al món un sol.» Amb aquestes paraules, el summe poeta

italià Dante Alighieri al·ludeix en la Divina Comèdia (Paradís, Cant

XI) al naixement de Francesc, que es va esdevenir a finals de 1181

o principis de 1182 a Assís. Francesc pertanyia a una família rica —

el seu pare era comerciant de teles— i va viure una adolescència i

una joventut  despreocupades,  conreant  els  ideals  cavallerescos

del  seu temps. Als  vint  anys va prendre part  en una campanya

militar i el van fer presoner. Va emmalaltir i va ser alliberat. Quan va

tornar  a  Assís  va  començar  en  ell  un  lent  procés  de  conversió

espiritual que el va portar a abandonar gradualment l’estil de vida

mundà que havia  practicat  fins  aquell  moment.  Es  remunten  a

aquest període els cèlebres episodis de la trobada amb el leprós,

al qual Francesc, baixant del seu cavall, va donar el bes de la pau,

i del missatge del Crucifix a l’esglesiola de Sant Damià. Crist en creu

va prendre vida en tres ocasions i li va dir: «Vés, Francesc, i repara

la meva Església en ruïnes.» Aquest simple esdeveniment d’escoltar

la  paraula  del  Senyor  a  l’església  de  sant  Damià  amaga  un

simbolisme  profund.  En  el  seu  sentit  immediat  sant  Francesc  és

cridat  a  reparar  aquesta  esglesiola,  però  l’estat  ruïnós  d’aquest

edifici és símbol de la situació dramàtica i inquietant de l’Església

en aquell  temps,  amb una fe  superficial  que no conforma i  no

transforma la vida, amb un clergat poc zelós, amb el refredament

de  l’amor;  una  destrucció  interior  de  l’Església  que  comporta

també  una  descomposició  de  la  unitat,  amb  el  naixement  de

moviments herètics. Això no obstant, al centre d’aquesta Església

en  ruïnes  hi  ha  el  Crucifix  i  parla:  crida  a  la  renovació,  crida

Francesc  a  un  treball  manual  per  a  reparar  concretament

l’esglesiola  de  sant  Damià,  símbol  de  la  crida  més  profunda  a



renovar l’Església de Crist, amb la seva radicalitat de fe i amb el

seu entusiasme d’amor a Crist. 

Aquest esdeveniment, que probablement va tenir lloc el 1205,

recorda un altre esdeveniment semblant que va succeir el 1207: el

somni del papa Innocenci III, el qual, en somnis veu que la basílica

de  Sant  Joan  del  Laterà,  l’església  mare  de  totes  les  esglésies,

s’està ensorrant i un religiós petit i insignificant sosté amb els seus

espatlles l’església perquè no s’esfondri. És interessant observar, per

una  part,  que  no  és  el  Papa  qui  ajuda  perquè  l’església  no

s’esfondri, sinó un petit i insignificant religiós, que el Papa reconeix

en  Francesc  quan  aquest  el  visita.  Innocenci  III  era  un  Papa

poderós,  de gran cultura teològica i  gran poder polític;  això no

obstant, no és ell  qui  renova l’Església, sinó el  petit  i  insignificant

religiós: és sant Francesc, cridat per Déu. Però, per altra part, és

important observar que sant Francesc no renova l’Església sense el

Papa o en contra seu, sinó només en comunió amb ell. Les dues

realitats  van  juntes:  el  successor  de  Pere,  els  bisbes,  l’Església

fundada en la successió dels Apòstols i el carisma nou que l’Esperit

Sant crea en aquest moment per a renovar l’Església. En la unitat

creix la veritable renovació.- 

Mn. Ricard, rector. 

SANTORAL

2 de octubre Santos Ángeles custodios. 

4 de octubre. San Francisco de Asís, religioso. Memoria. 

5 de octubre. Témporas de acción de gracias y petición. 

6 de octubre. San Bruno religioso. Memoria. 

7 de octubre. Ntra. Sra. del Rosario. 



NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE
 SOBRE LA SITUACIÓ QUE VIU CATALUNYA. 

 

En aquests dies, demanem a tots els catòlics que preguin,

que demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya, que viu un

moment delicat de la seva història.

Demanem també a Déu per totes les persones que tenen la

responsabilitat  en  el  govern  de  les  diferents  administracions

públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social.

L’Església  vol  ser  ferment  de  justícia,  fraternitat  i  comunió,  i

s’ofereix per ajudar en aquest servei en bé del nostre poble.

Animem  tothom,  especialment  els  laics  cristians,  a  ser

responsables i compromesos en la vida pública, per avançar en

el  camí  del  diàleg  i  de  l’entesa,  del  respecte  als  drets  i  les

institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat

sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau.

Que el seny i el desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots.

Barcelona, 20 de setembre de 2017  

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE

Misa  de  inicio  de  curso  de  la  catequesis  y  reunión  de  padres.

Domingo 8 de octubre. 

Adoración al santísimo. Todos los jueves de 9 a 13h. y el Viernes 6 y

13 de octubre de 19:30 a 21h. 

Retiro.  Jueves 26 de octubre de 19:30 a 20:30h.

 (Queda suprimido el retiro del jueves 12 de octubre por fiesta). 
                 

INTENCIONS STA. MISSA
Jueves 5: a las 19h. Fam. Gavaldà-Martí. 

Viernes  6:  a  las  19h.  Int.  Dft.  Maria  Siles  Atencia.  Dft:  Juan

Manzanera Carrasco 


