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El dia 1 de gener se celebra la
Jornada Mundial de la Pau, que
enguany arriba a la seva 56ª
edició. El missatge del Papa
Francesc d’aquest any, es titula
“Ningú no es pot salvar sol”, fent

referència al que hauríem d’haver après a la pandèmia:
que tots sommolt fràgils i que ens necessitem els uns
als altres.

La pandèmia –diu el Papa– ens ha fet retornar a la
humilitat, a una certa reducció del consumisme, a un
renovat sentit de solidaritat i a un compromís, en
molts casos heroic, de tantes persones que no van
escatimar esforços perquè tothom pogués superar
millor el drama de l’emergència.

Després del Covid’19, però, un nou i terrible desastre
es va abatre sobre tota la humanitat: la guerra
d’Ucraïna, que es cobra víctimes innocents i propaga
la inseguretat a tot el món, pels seus efectes co-
laterals, com són l’escassedat de blat i el preu dels
combustibles.

El Papa recorda que aquesta guerra representa una
derrota per tota la humanitat, no sols per les parts

directament afectades. S’ha trobat una vacuna con-
tra el Covid’19 però no s’han trobat solucions eficaces
per posar fi a la guerra. El virus de la guerra –afirma
Francesc– és més difícil de vèncer que els que afecten
l’organisme, perquè no ve de l’exterior, sinó de
l’interior del cor humà, quan està corromput pel pecat.

Per això ens hem de deixar canviar el cor, permetre
que Déu transformi els nostres criteris de manera que
ens comprometem de veritat en la sanació de la
nostra societat i del nostre planeta, buscant un bé que
sigui veritablement comú.

Només la pau que neix de l’amor fratern i desinte-
ressat pot ajudar-nos a superar les crisis personals,
socials, ambientals i mundials.

El Papa manifesta que encara que els fets de la nos-
tra existència siguin tràgics i comportin tant de
sofriment, som cridats a mantenir el cor obert a
l’esperança, confiant que Déu es fa present, ens
acompanya amb tendresa, ens sosté en la fatiga i,
sobretot, guia el nostre camí.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PER LA PAU
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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

“El nostre tresor més gran, i també el més
fràgil, és la fraternitat humana”.

Papa Francesc

La Paraula del diumenge
SANTA MARIA, MARE DE DÉU

“Que el Senyor et faci veure la
claror de la seva mirada i s’apiadi
de tu; que el Senyor giri cap a tu

la mirada i et doni la pau”.
(Del llibre dels Nombres)

“Els pastors anaren a Betlem i
trobaren Maria i Josep, amb el

nen a la menjadora”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANTS BASILI EL GRAN I GREGORI NAZIANZÈ
Dos grans sants de l’Orient cris-
tià; van néixer tots dos l’any 330
a la Capadòcia (Turquia), van ser
amics i teòlegs destacats. Basili,
anomenat “el gran”, és un dels
iniciadors de la vida monàstica, i va crear una regla
monàstica molt seguida; després va ser bisbe de
Cesarea, amb una activitat pastoral intensa, pre-
dicant, organitzant i fundant molts serveis per als
necessitats: hospital, escoles i tallers.

Gregori Nazianzè fou bisbe de Constantinoble. Ell
va posposar els seus càrrecs eclesiàstics i l’acti-
vitat pública i va preferir la vida d’estudi i con-
templació. Era també bon poeta i deixà llibres on
unia la teologia amb la poesia.

Tots dos són doctors de l’Església.



CAP D’ANY

Aquest Cap d’Any coincidint en diumenge, les
misses seran les habituals al matí, i també les
anticipades habituals del dissabte al vespre.

En aquesta Jornada Mundial de la Pau ens afegim
al clam a favor del respecte als drets humans a
totes les nacions i en la pregària amb el papa Fran-
cesc, veritable missatger de pau per tot el món.

EPIFANIA

Divendres, dia 6 de gener, festa de l’Epifania o
dels Reis, les misses seran com els diumenges,
amb una sola anticipada a la vigília, a les 6 de la
tarda, a l’església de Sant Pere.

MISSES DEL DISSABTE AL MATÍ

Hem reprès les misses del primer dissabte de
mes, a les 10 del matí, a la capella del col·legi del
Cor de Maria, per tant dissabte que ve, dia 7, hi
ha missa. I el tercer dissabte de mes, a les 10 h,
a la capella de la comunitat de religioses de Sant
Josep (c/ Sol d’Isern).

MOSTRA DE PESSEBRES I DIORAMES

Es pot visitar, fins al 8 de gener, la XVIII Mostra de
Pessebres i Diorames que La Cate, en col·labo-

ració amb la parròquia de Sant Pere, ha preparat
a la capella de Sant Sebastià (diorames) i al local
de l’Esplai (pessebre mecànic de l’Asil), del carrer
La Jonquera. Els horaris són: de dilluns a
dissabte, de 18 a 20 h. Diumenges i festius,
d’11’30 a 13’30 i de 18 a 20 h.

LA MISSA DE CADA DIA

Les parròquies tenim una subscripció als llibrets
de “La missa de cada dia”, i s’hi pot apuntar
tothom qui vulgui. Per 30 € a l’any, es té un llibret
per cada mes, amb les lectures del dia, els sants,
comentaris, i totes les parts de la missa, amb les
oracions, els prefacis, pregàries eucarístiques...
Els llibrets es poden demanar en català o en
castellà al despatx parroquial.

ELS PASTORETS DE MN. FORTUNET

S’estan representant aquests dies a La Cate els
Pastorets de Figueres, “El primer Nadal dels
pastors”, de Mn. Rossend Fortunet. Els dies que
queden són el 7 i el 8 de gener, a les 6 de la
tarda. Aquests Pastorets són declarats Bé
Cultural d’Interès Local i es representen des de
l’any 1923, a punt de celebrar, doncs, el seu
centenari.

VIDA COMUNITÀRIA

INTENCIONS DEL SANT PARE—
MES DE GENER

– Preguem perquè els educadors siguin testimonis
creïbles, ensenyant la fraternitat en lloc de la com-
petència i ajudant especialment els joves més
vulnerables.

– Per l’Església, perquè de paraula i d’obra continuï
fent la seva missió evangelitzadora i contribueixi a
la pau del món i al reconeixement de la dignitat de
tots els homes i dones.

-----------------

BENDICIONES
“Comenzamos el año escuchando uno de los de-
seos de Dios: bendecir a su pueblo. Dios bendice
con su protección y dando la fuerza y la sabiduría
para que la bendición-protección llegue a todos los
seres humanos, especialmente a los más débiles y
vulnerables. Bendecir es una hermosa palabra de
amor y paz. Nuestras bendiciones suelen ser deseo,
pero solamente Dios puede bendecir con eficacia;
solo Él nos da la paz verdadera en su Hijo”.

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS FRANCS I ELS VISIGOTS

Dos pobles germànics arriben al
cristianisme. Els francs eren un
conjunt de pobles del nord d’Euro-
pa que es va establir, durant els
segles III i IV, al territori de la Gàl·lia
(França). A finals sel segle V funden
el regne franc i l’any 500 el seu cap,
Clodoveu, es converteix al catoli-
cisme. Els seus successors van
establir el regne cristià més pode-
rós de l’Europa occidental.

Els visigots procedeixen de l’est d’Europa, i penetren
durant el segle IV a les fronteres orientals de l’Imperi
romà. S’establiren finalment a Hispània on, a principis
del segle VI, crearen un regne peninsular, amb capital
a Toledo, que perdurarà fins a la invasió musulmana del
711. Primer es van fer cristians arrians, i després es van
convertir al catolicisme seguint el seu rei Recared, l’any
589, ja que tota la tribu es convertia amb el seu cap.


