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LA CLAROR DE LA VOSTRA MIRADA
“Déu de l’univers, renoveunos,/ feu-nos veure la
claror de la vostra mirada i
serem salvats” (Sl 80, 4).
“Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra
mirada, Senyor!” (Sl 4, 7).
Aquests salms parlen poèticament de la llum de la
mirada de Déu. La mateixa expressió és recollida en
la Pregària Eucarística II, quan, referint-se als difunts, el celebrant prega: “Admeteu-los a
contemplar la llum de la vostra mirada”.
És preciosa per meditar aquesta expressió bíblica:
Déu ens mira, amb una mirada lluminosa, que ens
il·lumina el camí i el terme, que ens salva.
S’explica que una vegada, al cel, l’Àngel de la Llum
va demanar a Déu Pare d’anar a la terra a comprovar si era veritat que la fosca s’estava fent la
mestressa del planeta. Obtingut el permís, va baixar
a sobrevolar muntanyes, mars, pobles i ciutats
sense poder detectar la foscor. Després reprèn el
vol cap al cel, va a trobar el Pare i li diu:
“Contràriament al que m’havien dit, no he vist la
maleïda fosca per enlloc”. Déu li respongué: “No

t’adonaves que per on passaves desapareixia la
fosca, ja que ets l’Àngel de la Llum”.
Tant de bo cadascú de nosaltres fos un Àngel de la
Llum, que il·luminés arreu al seu pas.
Avui que és santa Llúcia, patrona de la vista, demanem-li que ens afini la mirada amb la claror de Déu.
Amb una poesia de Joan Maragall, titulada “Oració
a Santa Llúcia”:
Vós que veniu pel desembre / portant els ulls en
un plat,/ Santa Llúcia, conserveu-nos / la vista i la
claredat.
Són tan bells els ulls al front / quan hi brilla la mirada, / fa tan bo de veure el món / per l’ànima
enamorada / de clarors de tota mena / i el moure’s
de tot quant viu; / que cada hivern que veniu /
gloriosament serena, / però portant misteriosa
/els ulls al damunt d’un plat / (com si en la nit
tenebrosa / altre llum us fos donat), /nosaltres
esfereïts / de tota mena de nits / i seguint arreu,
arreu / tota estela lluminosa, / us cridem amb forta
veu / i amb el pit tot agitat: / “Santa Llúcia
gloriosa! / La vista i la claredat!”.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana
Pensament de la setmana

SANT JOAN DE LA CREU

“La pregària no és per fer canviar a Déu.
És per fer-nos canviar a nosaltres”.

Joan de la Creu és el místic més
rellevant i és patró dels poetes. Va
néixer a la província d’Avila el 1542,
i va entrar a l’orde dels carmelites
als 21 anys. Santa Teresa de Jesús
el va convèncer perquè col·laborés
amb ella en la reforma de l’esperit carmelità. Va
treballar molt en aquesta reforma, enmig de
moltes incomprensions i persecucions dels
religiosos enemics de la renovació, fins al punt
de ser empresonat uns quants mesos. A la presó
va crear les seves millors poesies a l’Estimat. És
admirable la profunditat dels seus escrits com la
“Subida al Monte Carmelo”, “Noche oscura del
alma” o “Cántico espiritual”, obres cimals de la
mística cristiana. Morí a Úbeda (Jaén) el 14 de
desembre de 1591.

La Paraula del diumenge

DIUMENGE III D’ADVENT
“El Senyor m’ha enviat a portar la
Bona Nova als desvalguts,
a curar els cors adolorits”.
(Del llibre d’Isaïes)
“Digué Joan: “Soc una veu que
crida en el desert: Aplaneu
el camí del Senyor”.
(De l’evangeli segons sant Joan)

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 8 de desembre:
Joan de Déu Cañigueral Colls, de 89 anys;
Carmen Hidalgo Álvarez, de 88 anys.
-----------------

EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
En la práctica la vivienda no es hoy un derecho
fundamental del que todos pueden disfrutar.
Desde hace décadas es, ante todo, un bien de
inversión, lo que sin duda ha originado una
realidad perversa que niega de facto el derecho
que nos asiste a todos a tener una vivienda
digna. El liberalismo desenfrenado y sin
entrañas, que olvida el bien común, está en la
génesis de la sociedad que entre todos hemos
construido, lastrada por la especulación
inmobiliaria, la corrupción e injusticias sin
cuento, a la búsqueda del lucro fácil y el
enriquecimiento ilícito, que genera situaciones
de marginación y de pobreza”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA CREU PROCESSIONAL DE PLATA (1)
“És obra de l’orfebre de Barcelona Lluís Albert de
Puig i va ser feta gràcies a donacions de particulars.
Fou beneïda el dia de sant Pere de l’any 1950. És
una creu de plata decorada amb esmalts. A la part
davantera es representa el Crist crucificat que
portava una corona d’or, avui desapareguda, amb
un medalló amb la relíquia de la Vera Creu als peus.
Als extrems de la creu hi ha uns esmalts amb els
símbols dels quatre evangelistes. Dalt del Crist hi
ha una fornícula amb un àngel amb el sol i la lluna
a les mans, i als extrems dels braços unes altres
fornícules amb santa Maria i sant Joan Evangelista.
A la part posterior, el revers està presidit per l’Anyell
Pasqual amb el penó de la victòria”.
(Del llibre del Mil·lenari “L’església de Sant Pere de
Figueres”)

Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla

VIDA COMUNITÀRIA
DIMECRES, VETLLA DE PREGÀRIA
Dimecres que ve, dia 16, a les 20’15 h, té lloc a
l’església de la Immaculada la Vetlla de Pregària
estil Taizé d’aquest Advent, amb els textos i
cants a la pantalla per evitar els papers, i amb les
mesures sanitàries habituals. Hi són convidades
totes les parròquies de l’Alt Empordà.
CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DEL PERDÓ
Les Celebracions Comunitàries del Perdó
d’aquest Advent seran:
– Dissabte vinent, dia 19, a l’església del Poble
Nou, a la missa de les 7 de la tarda.
– Dimecres, dia 23 de desembre, a l'església de
Sant Pere, a les 19’30 h.
MISSES DE NADAL
La vigília del dia de Nadal hi haurà aquestes
misses:
A l’església de Sant Pere, a les 6 de la tarda.
A l’església de la Immaculada, a 2/4 de 8 del
vespre (19’30 h).
El dia de Nadal, les misses són com els
diumenges:
A les 9, al Bon Pastor. A les 11, a la immaculada.
A les 12, a Sant Pere.

MISSES FAMILIARS DE LA CATEQUESI
Els infants i pares de la Catequesi són convidats
a les Misses Familiars que tindran lloc dissabte
que ve, dia 19, a l’església de Sant Pere a les 11
del matí, i a l’església de la Immaculada a les 4
de la tarda.
EXPOSICIÓ AL MUSEU DE L’EMPORDÀ
El Museu de l’Empordà, amb motiu del Mil·lenari
de la parròquia de Sant Pere, ofereix una exposició
titulada “Pujolboira a l’església de Sant Pere de
Figueres”, que es pot visitar des d’ara fins al 7 de
març, en aquests horaris: De dimarts a dissabte,
d’11 a 19 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
L’exposició recull informació sobre l’obra artística
de Ramon Pujolboira a l’església de Sant Pere.
BONS REGALS DE NADAL
Suggerim regalar cultura aquest Nadal, amb el
llibre del mil·lenari “L’església de Sant Pere de
Figueres. Un recorregut per la història i l’art”, a
20 €. També tenim ampolles de moscatell amb el
logotip del mil·lenari, a 10 €.
ARXIPRESTAT
Dimarts, reunió virtual dels rectors i diaques.

