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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

“SOM EL QUE DONEM”
Diumenge vinent celebrem el
Corpus Christi, Dia de la Caritat. El
lema de Càritas “Som el que donem. Som amor” remarca que es
tracta d’una festa eucarística i per
això plena d’amor i donació. Com el
Crist, que es dona a si mateix a
l’Eucaristia i ens ensenya a fer el
mateix que ell, donar-nos per amor
als qui més ho necessiten.

com donar suport a l’organització dels projectes.
Junts podem fer grans coses!”.
Efectivament, els voluntaris són persones generoses
que donen una cosa que no té preu: el seu temps. És
més: es donen a si mateixes. Gratuïtament, eucarísticament, en el cas cristià. La seva única recompensa
és la satisfacció d’haver fet el bé, d’haver ajudat. I això
no es paga amb diners.

Aquesta és –seria, si s’apliqués– la clau de solució als
problemes del món i aquesta és la vocació de Càritas,
que sempre mira d'aplicar-la segons les necessitats
concretes de les persones i del territori.

Una vegada, fa molts anys, quan encara no hi havia
llum elèctrica, en una ciutat d’Orient, hi havia un home
que caminava pels carrers foscos portant una llàntia
d’oli encesa. Va trobar un amic que el va reconèixer.
Aquest amic s’adonà que l’home de la llàntia era en
Guno, el cec del poble.

Càritas de l’Alt Empordà Interior ens fa el següent
comunicat:

Llavors li digué: “Què fas, Guno, tu que ets cec, amb
una llàntia encesa a la mà? Si no hi veus...”

“Sota el lema Som el que donem, enguany volem
recordar-vos la importància del voluntariat. A Càritas
atenem una gran diversitat de persones de diferents
edats i realitzem diferents projectes. La nostra acció
social es porta a terme gràcies als equips de
voluntaris i és per això que fem una crida a qui es
pugui sentir sensible i disposat a provar-ho, tant per
fer acompanyament de persones adultes i infants,

El cec li respongué: “Jo no porto la llàntia encesa per
veure el camí. Conec de memòria la foscor dels
carrers. Porto el llum perquè d’altres trobin el camí
quan em vegin a mi...”
Hi ha persones “lluminoses”, com en Guno. Són els
voluntaris. Els francesos en diuen “bénévoles”. Fan
molta falta en una societat amb tantes foscors i amb
tants de mals...
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

Sense el sentiment de respecte,
què distingeix l’home de la bèstia?

SANT ANTONI DE PÀDUA

Rumi
La Paraula del diumenge

LA SANTÍSSIMA TRINITAT
“L’esperança no pot defraudar
ningú, després que Déu
donant-nos l’Esperit Sant,
ens ha vessat el seu amor”.
(De la carta de Pau als Romans)
“L’Esperit de la veritat us
guiarà cap al coneixement
de la veritat sencera”.
(De l’evangeli de sant Joan)

Antoni (Lisboa, 1195 – Pàdua, 1231)
és un dels sants més populars i
invocats. Fou frare franciscà, predicador i el primer franciscà que
ensenyà teologia a la universitat de
Bolonya. Es dedicava a l’estudi
però el martiri d’uns franciscans al
Marroc el va moure a seguir Sant
Francesc d’Assís com a missioner de l’Evangeli per
Itàlia i França. Com el seu mestre, el seu màxim
amor eren els pobres, i el que més denunciava en
els seus sermons eren els abusos dels rics. Deia:
“El qui tanca el seu cor als pobres, no té en ell la
caritat de Déu, perquè si la tingués, auxiliaria de
bon grat el germà necessitat”. Antoni morí als 36
anys i amb la seva fama de santedat i de miracles
va ser canonitzat al cap d’un any.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 5 de juny:
Oriana Gil Millán, filla d’Oscar i de Zorahira;
Lara María Barba Méndez, filla d’Emilio José
i de Yarquiris.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
José Angel Cañero Manzano
amb Melanie Ariza Amicó

----------------“Hemos sido creados a imagen de Dios. Dios no
ha creado un hombre solitario, sino llamado a ser
imagen de Dios en su ser comunidad; solo puede
realizarse en la relación amorosa que lo completa
y lo engrandece. Por eso no es bueno que nadie
esté solo. Los cristianos para ser imagen de
nuestro Dios nos dirigimos hacia un nosotros cada
vez más grande. Nos divinizamos cuando
construimos lazos de comunión en cualquiera de
los ambientes que nos movemos: matrimonio,
família, trabajo, calle, y la parroquia, que, como
Iglesia, está llamada a ser sacramento de unidad
de los hombres entre sí y de estos con Dios”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS PRIMERS CRISTIANS
La primera comunitat cristiana
tenia tres característiques: Vivien units en la fe, seguint els
ensenyaments dels apòstols;
s’aplegaven entorn de l’Eucaristia per a la fracció
del pa i la pregària; vivien units en l’amor fratern,
compartint els béns amb els membres de la
comunitat més necessitats. Trobem resumida la
vida de la primera comunitat en el llibre dels Fets
dels Apòstols (Ac 2,42-47).
La primera comunitat de Jerusalem no va quedar
tancada en el grup format pels apòstols i els
altres deixebles, sinó que, a mesura que el
missatge sobre Jesucrist era conegut, s’anava
ampliant amb nous seguidors, els quals, en
molts casos, ja no eren jueus d’origen ni de
religió. Els grups dels quals provenien els
primers cristians eren diversos. Els citarem al
proper número.

VIDA COMUNITÀRIA
SANT ANTONI DE PÀDUA

VIDA CREIXENT

Aquest dilluns celebrem la festa de Sant Antoni de
Pàdua. La missa és a les 10 del matí a l’església de
Sant Pere, amb benedicció i repartiment dels
panets de Sant Antoni.

Trobada del grup de Vida Creixent aquest divendres, a les 5 de la tarda.

GRUP D’EVANGELI
Demà dilluns, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.
PASTORAL DE LA SALUT
Reunió aquest dimarts, a les 18’15 h.
DIMECRES, ROMERIA A LA SALUT
L’anada en romeria a La Salut de Terrades dels
grups de Figueres: Apostolat de l’Oració, Legió de
Maria, Vida Creixent, Amics dels Malalts, Pastoral
de la Salut, Grups d’Oració és aquest dimecres,
dia 15, amb la missa a les 12 del migdia, dinar al
restaurant, i pregària a la Mare de Déu havent
dinat.
Cal apuntar-se amb la Dolors (687 504 146) o la
Rosa (619 971 397).
CONSELL INTERPARROQUIAL
Reunió del Consell Interparroquial de Figueres
aquest dijous, a les 20 h, a la Immaculada.

CORPUS CHRISTI, DIA DE LA CARITAT
Diumenge que ve, dia 19, Solemnitat del Corpus,
és el Dia de Caritat, amb la col·lecta extraordinària
a favor de Càritas, al 50% per Càritas Diocesana i
per la Càritas local. Les memòries de Càritas donen
compte de com reverteixen els nostres donatius en
bé de les famílies necessitades. “Som el que
donem. Som amor”, un lema que enllaça la caritat
amb el do de l’Eucaristia.
Per solemnitzar aquesta festa, qui vulgui col·laborar
a fer catifes de Corpus que es posi en contacte
amb la parròquia.
TROBADA DE PARRÒQUIES A LLERS
Les persones que formen part de grups i
moviments de les parròquies del nostre arxiprestat
i feligresos en general som convocats a una
trobada de fi de curs el diumenge vinent, dia 19, a
les 5 de la tarda, a la parròquia de Llers. Hi haurà
una explicació del retaule de l’església de Llers pel
seu autor Josep Ministral, un intercanvi per grups,
una pregària conjunta i un pica-pica de germanor
final. Hi som tots convidats a participar-hi!

