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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

LA SANTA CREU, LA VERA CREU
A la Bíblia apareix més de 80 vegades la
paraula “creu”. Per què el cristianisme
dona tanta importància a la creu? I per
què li diem “santa” creu?
No és per exalçar el sofriment sinó per
recordar l’amor de Jesucrist, que fa de la
creu l’instrument, el signe de salvació. La creu,
banyada amb la sang de Crist, esdevé “santa”, igual
com diem Terra “Santa” al país que va trepitjar Jesús.
El dia 3 de maig, Figueres celebra, des de fa més de
600 anys, la festa de la Santa Creu, amb la litúrgia
corresponent a la festa de l’Exaltació de la Santa
Creu, del 14 de setembre. S’exalta la creu com a
símbol de la victòria de Crist sobre el mal i el pecat.
És a través de la creu que accedim a la resurrecció.
Santa Rosa de Lima deia: “Fora de la creu, no hi ha
cap més escala per pujar al cel”.
Precisament celebrem aquesta festa durant el
temps pasqual, ja que la creu no és només un instrument de suplici sinó un signe de la vida renovada
pel misteri pasqual. Ho expressen bellament les
“majestats” del nostre art romànic, amb el Crist vivent i victoriós regnant des de la creu.

Pensament de la setmana

La festa de la Santa Creu està lligada històricament
a la tradició segons la qual santa Helena, al segle IV,
a Jerusalem, troba i guarda la relíquia de la veritable creu de Jesús. A molts llocs del món diuen que
conserven relíquies de la “vera creu”. Ves a saber...
Per mi és igual. En aquests moments trobo que humanament és més important parlar de la vera creu
“real”, que aquesta no hi ha dubte que existeix. La
“veritable” creu és la que porta el poble d’Ucraïna,
o de Síria, o de qualsevol lloc on hi ha guerra i fam.
La “vera” creu és la que duu la família que no pot
arribar a final de mes; o la persona que no pot tenir
un habitatge digne; o la que no troba feina i té fills
petits que s’han d’alimentar; la vera creu la porten
les persones, algunes ben joves, que estan en risc
d’exclusió social, o la persona que té cura d’un
malalt crònic o d’un ancià amb Alzheimer..., i
podríem continuar indefinidament.
Hi ha realitats i creus doloroses, i cadascú porta la
seva, però tenim capacitat de superació i de fer de
Cirineus els uns dels altres, procurant viure-ho ben
units al Qui va sofrir i morir, aquest sí, a la vera creu.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

A MARIA, MARE DE DÉU I MARE NOSTRA

“La vida no és un problema per ser resolt,
és un misteri per ser viscut”.

La Paraula del diumenge

DIUMENGE III DE PASQUA
“Obeir Déu és primer que
obeir els homes. El Déu dels
nostres pares ressuscità Jesús,
que vosaltres havíeu mort”.
(Dels Fets dels Apòstols)
“Jesús s’acostà, prengué el pa
i els el donava. Igual va fer
amb el peix”.
(De l’evangeli de sant Joan)

En aquest inici del mes de maig, invoquem la vostra protecció, Maria,
Mare nostra, sobre el nostre món
enfosquit pel pecat, l’odi, la violència, el desamor. Vós que vàreu
acollir la Paraula de Vida en el vostre
si, ajudeu la vostra fillada a
engendrar amor al nostre voltant perquè hi pugui
néixer la llum de Jesús, Fill vostre i Senyor nostre.
Refermeu-nos en la capacitat d’escoltar, de pregar,
d’aprofundir en la fe i de reconèixer Jesús en el
germà necessitat.
Mare de l’Església, animeu les nostres comunitats
a revifar-se i a treballar sinodalment al servei del
Regne de Déu. I empareu les persones, entitats i
comunitats que treballen pels drets humans, la
dignitat de les persones i la pau entre les nacions.

MOVIMENT PARROQUIAL

LA NOSTRA HISTÒRIA

BAPTISME
Dia 24 d’abril: Indira Noa Eva Rodríguez Ochoa,
filla d’Israel i Mariela del Carmen.

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES DE MAIG
– Preguem perquè els joves, cridats a una vida
plena, descobreixin en Maria l’estil de l’escolta,
la profunditat del discerniment, la valentia de la
fe i la dedicació al servei.
– Per la completa eradicació de la pandèmia del
Covid-19 i les seves conseqüències, especialment per a les persones i els països més
desafavorits.
----------------“A cada mujer embarazada quiero pedirle con
afecto: cuida tu alegria, que nada te quite el gozo
interior de la maternidad. Este hijo merece tu
alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios de otros o los
problemas apaguen esta felicidad de ser
instrumento de Dios para llevar una nueva vida al
mundo”.
Papa Francisco, “Amoris Laetitia”

EL CRIST EN L’ART DELS SEGLES XIX-XX
Des de la Il·lustració del segle
XVIII es va produint una secularització en la societat, una
separació entre l’art i la fe. Apareix llavors, durant el segle XIX, un
art religiós pobre d’inspiració
artística i molt al servei d’una
pietat sentimental i popular.
Entrat el segle XX, per iniciativa d’alguns artistes creients, tornem a trobar presentacions
de Jesucrist lligades a la sensibilitat artística del
moment. Els fets tràgics de les guerres, dictadures i persecucions que van marcar la primera
meitat del segle XX van portar a descobrir en la
Passió de Jesús els sofriments de la humanitat.
Tres grans artistes de l’època que han pintat
imatges del Crist crucificat són Marc Chagal,
Picasso i Dalí.

VIDA COMUNITÀRIA
FESTA MAJOR DE LA SANTA CREU
Dimarts, dia 3 de maig, celebrarem el dia central
de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres,
amb l’Ofici solemne a les 11 del matí a la parròquia de Sant Pere, amb l’homilia pronunciada per
Mn. Jordi Pla, i amb la veneració de la Santa
Creu, en la qual es repartirà als assistents una
estampa de la Santa Creu de Figueres.
Acompanyarà els cants la Coral Polifònica.
Havent-hi l’Ofici de la festa, no hi haurà la missa
habitual dels dimarts al vespre a la Immaculada.
COL·LECTES DE SETMANA SANTA
Resultat i agraïment per les col·lectes amb
finalitats específiques del Dijous i del Divendres
Sant:
– Dijous Sant, per Càritas: 940 €
– Divendres Sant, per Terra Santa: 750 €
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge vinent, dia 8, hi haurà Primeres
Comunions a la missa de les 11 a la Immaculada.
PEREGRINACIÓ DIOCESANA A LOURDES
La 55ª Peregrinació de l’Esperança a Lourdes
tindrà lloc del 23 al 27 de juny. Hom s’hi pot
inscriure com a malalt/discapacitat, com a
acompanyant, o infermera/brancadier o pelegrí.

Les inscripcions a Figueres seran del dia 4 al 13
de maig, al despatx de la parròquia de Sant Pere,
en aquests horaris:
De dilluns a dissabte, de 10’30 a 12 del matí;
De dilluns a dissabte, de 5 a 6 de la tarda.
MESURES SANITÀRIES
El Bisbat de Girona ens recorda que, d’acord
amb la normativa sanitària, tot i no ser obligatòria
és recomanable l’ús de la mascareta a l’església,
com a espai tancat d’ús públic per un temps
prolongat i amb persones vulnerables; també el
manteniment de la distància d’1,5 m. quan no
s’és de la mateixa bombolla, la higiene de mans,
la recepció de la sagrada comunió a la mà, i
l’absència d’aigua a les piques de l’entrada.
Gràcies per col·laborar a unes celebracions
segures.
VISITES GUIADES A L’ESGLÉSIA
DE SANT PERE
Ha començat la temporada de visites guiades al
temple de Sant Pere de Figueres, amb pujada
opcional al campanar. Coneguem el nostre
patrimoni! Per apuntar-s’hi, cal adreçar-se a
l’Oficina de Turisme: turisme@figueres.org o al
telèfon 972 503 155.

