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Tant l’any passat com aquest, en temps de
pandèmia, sembla que per a molta gent no hi hagi
hagut Setmana Santa, perquè no s’han pogut fer
espectacles com la Passió, els Via Crucis vivents, les
processons, i altres. Totes aquestes manifestacions
populars, religioses i culturals venen del fet original
de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor. I aquest
misteri central de la fe cristiana sí que l’hem celebrat
a les parròquies, a moltes parròquies de la comarca
i d’arreu.

Aquestes celebracions litúrgiques, a l’interior de les
esglésies, passen desapercebudes per la societat
en general i pels mitjans de comunicació, però han
estat molt viscudes pels cristians que s’hi han fet
presents.

Qualsevol rector, diaca o feligrès podria explicar
l’experiència a la seva parròquia, un servidor apunta
la seva, a Figueres. Vàrem començar el diumenge de
Rams, beneint les palmes i rams a l’interior de les
esglésies, i sortint tot seguit a fora per la gent que s’hi
havia aplegat i no cabia al temple, amb l’aforament
limitat.

El dissabte i el dilluns vàrem fer les Celebracions
comunitàries del sagrament del Perdó, preparant-nos
interiorment per viure el dies sants.

El Dijous Sant vàrem celebrar la memòria del Sopar
del Senyor compartint el missatge d’amor i servei.

El Divendres Sant ens vàrem trobar al matí pel Via
Crucis, resseguint els passos de Jesús cap a la creu.

A la tarda, vàrem reunir-nos per la Commemoració de
la Passió i Mort del Senyor.

El dissabte sant, al vespre, vàrem viure una vibrant
Vetlla Pasqual, amb els ciris pasquals de totes les
parròquies de la ciutat i renovant les promeses del
nostre Baptisme, mentre participàvem del bateig
d’una nena de la comunitat. I el diumenge de Pasqua,
a les misses habituals, vàrem celebrar la Resurrecció
del Senyor, nucli de la fe cristiana.

No hi ha hagut espectacles a fora, certament, però hi
ha hagut el més important i decisiu: una vivència
interna que ens reuneix en comunitat i ens ajuda al
compromís de seguir Jesús en la vida de cada dia.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

UNA SETMANA SANTA INTERNA

Suplement del Full

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

“No serveix de gaire la riquesa a les
butxaques quan hi ha pobresa al cor”.

Papa Francesc

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DE PASQUA

“La multitud dels creients tenia
un sol cor i una sola ànima”.

(Dels Fets dels Apòstols)

“Pau a vosaltres. Com el Pare
m’ha enviat a mi, també jo us

envio a vosaltres”. Llavors alenà
damunt d’ells i els digué:
“Rebeu l’Esperit Sant”.

(De l’evangeli segons sant Joan)

Testimoni de la setmana

TOMÀS, HEM VIST EL SENYOR!
Hem vist el Senyor, Tomàs!
L’hem vist compartint el seu Cos i la
seva Sang.
L’hem vist quan hem escoltat la seva
Paraula.
L’hem vist enmig de la nostra
comunitat reunida.
L’hem vist en la pau que ens ha transmès.
L’hem vist en les persones i famílies necessitades.
L’hem vist en els joves que tenen ganes de trans-
formar el món.
L’hem vist en els malalts que volen ser guarits.
L’hem vist en tantes persones que treballen per
ajudar els altres.
L’hem vist en els que reciclen i fan el possible per
cuidar el medi ambient.
L’hem vist i li diem: “Senyor meu i Déu meu”!



INGRÉS AL CATECUMENAT

A la missa d’11 de la parròquia de la Immaculada
d’avui, diumenge II de Pasqua, es fa l’ingrés al Ca-
tecumenat dels joves adults que es preparen per a
rebre el Baptisme i els altres sagraments de la
Iniciació Cristiana (Eucaristia i Confirmació).

FESTA DE LA DIVINA MISERICÒRDIA

En aquest diumenge II de Pasqua se celebra la Fes-
ta de la Divina Misericòrdia, que té lloc avui al nostre
arxiprestat, a l’església Santa Àgata de Capmany,
plaça del Fort, 12, amb aquest programa:

De les 11 a les 12: Adoració del Santíssim Sagra-
ment. Confessions. Rés de la Coroneta. Sant Rosari.
A les 12: Santa Missa.

COL·LECTA PER LA MEGAFONIA

A les misses de la parròquia de Sant Pere del proper
cap de setmana, dies 17-18 d’abril, la col·lecta anirà
destinada a ajudar al pagament de la nova
megafonia que s’ha instal·lat amb la finalitat de
millorar la percepció de la Paraula de Déu i de la
litúrgia.

CÀRITAS FA COSTAT A LA GENT GRAN

Càritas agraeix de cor l’ajuda i el suport rebut fins
ara i necessita seguir comptant amb la nostra

col·laboració. Es demanen persones voluntàries
d’edats que no siguin de risc per col·laborar en els
diferents programes que es realitzen. Un d’ells és el
de l’atenció a la Gent Gran, en el programa
“Plantem cara a l’aïllament”, fent trucades que
acompanyen a gent que se sent sola i necessiten
companyia. Quan és possible, es fa també acompa-
nyament presencial als domicilis o per fer
encàrrecs. Per a oferir-se i informar-se es pot trucar
al 676 793 604. Gràcies!

“ESPAI SAGRAT”

Hi ha moltes pàgines web i aplicacions que
ajuden a pregar, i molta gent ja les fa servir. A la
Celebració comunitària del Perdó es va fer
referència al portal web “Espai sagrat” o “Espacio
sagrado”, portat pels jesuïtes, que orienta de
manera breu i senzilla la pregària diària, amb
textos de reflexió, pregàries i l’evangeli i els sants
del dia.

Des del mateix portal es pot accedir a l’enllaç
“pregaria.cat” destinat a persones i grups que vo-
len aprofundir la seva fe. Naturalment no cal cap
aparell per pregar, però es tracta de sumar, són
recursos nous que val la pena aprofitar, pensant
sobretot en gent més jove que hi estan més avesats
i que els pot servir de gran ajuda.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

SÍMBOLS DELS EVANGELIS

Sant Ambrós i Sant Jeroni van distribuir els símbols
a cada evangelista tenint en compte el comença-
ment de cada Evangeli.

A Mateu se li atribueix la figura d’home perquè inicia
el seu Evangeli amb la genealogia humana de Crist.
A Marc la figura de lleó perquè situa el
començament del seu Evangeli en el desert, del
qual el lleó n’és el rei. A Lluc la figura de toro,
perquè situa el seu començament al Temple a l’hora
del sacrifici del bestiar. Aquests tres vivents
caminen per terra perquè els evangelis sinòptics
exposen la vida mortal de Jesús i els preceptes de
la vida dels homes. En canvi, el quart evangelista,
Joan, és representat per l’àguila perquè des de
l’inici ens eleva al si de la Divinitat parlant del Verb
de Déu i en el decurs de tot l’Evangeli ens
descobreix, com a gran teòleg, la “glòria” del Crist
com a Fill de Déu.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 3 d’abril:
Nikela Lugja, filla de Fatjon i d’Ornela.

PREPAREN EL SEU MATRIMONI
Jordi Codina Gómez amb Anca Zavaliche.

DEFUNCIONS
Dia 31 de març:
Claudia Morales Montero, de 90 anys.

Dia 3 d’abril:
Dolors Rovira Barris, de 97 anys.

Dia 4 d’abril:
Rosario García Córdoba, de 82 anys.

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

COMPARTIR LA LUZ
“Más que poseedores de una luz que otorgamos
generosamente a otros, somos hermanos que la
comparten, como cuando, en la noche de Pascua,
nos pasamos unos a otros la luz del cirio con
nuestras pequeñas candelas”. Dolores Aleixandre


