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El dia primer d’abril ens despertàvem amb la notícia
del traspàs del nostre bisbe Francesc Pardo, als 75
anys d’edat, després d’una greu malaltia. Ja feia
temps que estava delicat, però això no li impedia
portar un ritme d’activitat generosa i constant, fent-
se present a tot arreu, com ha estat habitual durant el
seu mandat a la nostra diòcesi.

Aquest dilluns passat han tingut lloc a la catedral de
Girona les seves exèquies.

Mons. Francesc Pardo i Artigas va néixer el 26 de
juny de 1946 a Torrelles de Foix (Alt Penedès). Va fer
els estudis eclesiàstics al Seminari de Barcelona. Va
obtenir la llicenciatura en Teologia a la Facultat de
Teologia de Catalunya i va ser ordenat prevere a
Vilafranca del Penedès l’any 1973.

A l’arxidiòcesi de Barcelona va desenvolupar el seu
ministeri com a coadjutor, rector de diverses parrò-
quies del Penedès i del Vallès, arxipreste i Vicari
episcopal, entre altres càrrecs pastorals. A l’any
2004, va quedar incardinat al nou bisbat de Terras-
sa, fins que el 16 de juliol de 2008, el papa Benet XVI
el va nomenar bisbe de Girona.

Va rebre l’ordenació episcopal el 19 d’octubre del
mateix any a la Catedral de Girona. Ha ocupat dife-

rents càrrecs en l’àmbit de la
Conferència Episcopal Tarra-
conense i també en l’Espa-
nyola.

Va treballar activament en el
Concili Provincial Tarraco-
nense i sempre ha estat un defensor del treball
conjunt dels bisbats catalans. Darrerament ha estat
el bisbe responsable de Catalonia Sacra, que
promou el patrimoni artístic i monumental de les
diòcesis de casa nostra.

Ha estat més de 13 anys bisbe de Girona, destacant
per la seva capacitat de treball, la seva ponderació i
equilibri en el discerniment, en una època gens fà-
cil, tant en l'àmbit eclesial com polític i social.

S’ha fet present i proper a totes les persones, joves i
grans, de les parròquies i comunitats de la diòcesi,
presidint l’Eucaristia en festes locals, aplecs, Visites
Pastorals, Confirmacions, celebracions diverses,
exèquies de preveres i familiars, etc. Li agraïm que
hagi estat una imatge clara del Bon Pastor.

Que visqui ara en la Pasqua del Senyor i que inter-
cedeixi per nosaltres prop de Déu Pare. D.e.p.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EN LA MORT DEL BISBE FRANCESC
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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 perdó no esborra el passat,
però eixampla el futur”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE DE RAMS

“Jesucrist no es volgué
guardar gelosament la seva
igualtat amb Déu, sinó que

es va fer no-res”.
(Carta de st. Pau als Filipencs)

“Beneït sigui el rei, el qui ve
en nom del Senyor. Pau al cel,

i glòria allà dalt”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

ORACIÓ PER LA SETMANA SANTA
Senyor, que entres a Jerusalem aclamat com a rei i
acabaràs jutjat i condemnat pels poders mundans
i la intolerància religiosa al teu Evangeli.

Senyor, que pares la taula als deixebles i els rentes
els peus per mostrar la grandesa del servei.

Senyor, que a Getsemaní pregues al Pare que et
deslliuri d’aquesta hora dolorosa, tot acceptant els
seus designis.

Senyor, que davant Pilat i la insídia dels poders
saps respondre amb el silenci i la dignitat del qui
és la Veritat.

Senyor, que sofreixes passió i mort amb la fortale-
sa del teu amor per nosaltres, pecadors.

Senyor, que ressuscites a la vida per sempre, i ens
associes per sempre a la teva Pasqua.

Gràcies per un amor tan gran, fecund i salvador.



AVUI, DIUMENGE DE RAMS
Avui diumenge, les benediccions i misses són les
següents:
A les 9 h: Bon Pastor. A les 10 h: Marca de l’Ham.
A les 11 h: Immaculada. A les 12 h: Sant Pere.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA
PENITÈNCIA
Demà dilluns, a la parròquia de Sant Pere, a les
19’30 h, Celebració Comunitària del Perdó,
conjunta de les parròquies.

HORARIS DE SETMANA SANTA

TRÍDUUM PASQUAL

DIJOUS SANT
A les 19’30 h, Missa de la Cena del Senyor, a l’es-
glésia de la Immaculada. Tot seguit, pregària
d’adoració al Santíssim a la mateixa església.

DIVENDRES SANT
A les 11 h: Via Crucis, a l’església del Bon Pastor.
A les 6 de la tarda, Celebració de la Passió i Mort
de NSJC, a l’església de Sant Pere. Amb
veneració de la santa creu i acompanyament dels
cants per la Coral Polifònica de Figueres.

DISSABTE SANT, VETLLA PASQUAL
A les 20 h, VETLLA PASQUAL a l’església de la
Immaculada. Amb benedicció dels ciris pasquals
de les parròquies. Set joves celebraran la
Professió de Fe en aquesta Vetlla.

DIUMENGE DE PASQUA
Les misses habituals dels diumenges i festius.

UNA SETMANA INTENSAMENT CRISTIANA
El fet de celebrar les funcions del Tríduum
Pasqual de la Setmana Santa de manera
unificada totes les parròquies i comunitats de
Figueres, ens permet reunir-nos tots plegats i
reforçar les celebracions per tal que sigui una
setmana de vivència intensament cristiana i
comunitària. Hi sou convidats!

LA PASSIÓ DE VILASACRA
Dissabte vinent, dia 16, a l’església romànica de
Vilasacra s’ofereix la 8ª representació de La
Passió, a les 19’30 h, amb entrada gratuïta. És
una Passió narrada, representada, acompanyada
de cant coral per les Veus Blanques de Vila-
Sacra, i amb efectes de llum i so. Inclou també
accés lliure a l’exposició de Passions de
Catalunya.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL CRIST EN L’ART GÒTIC
Les representacions de
Crist, quan s’arriba al final
de l’Edat Mitjana, amb l’art
gòtic, passen de tenir una
actitud de serenitat i de
grandesa (durant el segle XIII) a perdre rigidesa
i humanitzar-se, mostrant tot el sofriment dels
turments de la Passió i de la creu (durant els
segles XIV i XV). Reflecteixen un Crist solidari
amb els sofriments de la societat de l’època, en
contraposició al Crist insensible al dolor del
romànic.

El gòtic augmenta les representacions de la vida
de Jesús (naixement, vida, passió, mort i
resurrecció), i la iconografia de la Mare de Déu,
dels apòstols i dels sants. És l’època de les
grans catedrals, amb un estil arquitectònic que
enalteix el triomf de Crist sobre les forces del
mal.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 3 de març: Andrew Josué Gómez Euceda, fill
de Jhorxisqui i de Ceily Janeth.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Joel Ortega Franco amb Mònica Fuentes Torbay.

DEFUNCIONS
Dia 29 de març: Ramon Galimany Vila, de 80 anys.

Dia 31 de març: María Teresa Ojanguren Rived,
de 76 anys;
Isabel Taberner Massot, de 94 anys.

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

“Cuando creemos que conocemos todas las
respuestas, llega tu muerte, Señor, y nos
cambias todas las preguntas. Ante el silencio
de la cruz, expresión de un amor sin medida,
descubrimos una belleza escondida que se
niega a sucumbir ante el desánimo. Tu paso
por la tierra la ha convertido en un lugar
donde es posible el encuentro con Dios. Ante
tu Palabra, la muerte no tiene la última
palabra”.


