
Núm. 1.277
14 juny 2020

¿Per què l’Església ha insistit, en la necessitat (o
l’obligació) de participar els diumenges a l’Eucaristia?
Si em pregunten si és “obligat” anar a missa, res-
ponc: “Vostè avui ha esmorzat?”. Resposta: “Sí, és
clar”. “I ha esmorzat per obligació?”. “No”. “Doncs
per què?”. “Home, perquè és necessari, hem de
menjar...”. “Doncs ja està, ja té la resposta al pre-
cepte de la missa. És com el pa que menges”.
Sense l’aliment de la Paraula i del Cos i la Sang de
Crist, sense la relació amb la comunitat, sense viure
el dia del Senyor, la Pasqua, la fe es va apagant.
I és que la finalitat no és “anar a missa” per complir
sinó anar a rebre l’aliment necessari per viure una
vida cristiana encesa i evangèlica.
“L’Eucaristia que rebem ens transmet la mentalitat
de Déu”, diu el Papa Francesc. I afegeix tot seguit:
“L’Eucaristia ens porta a entregar-nos als altres i és
antídot contra la indiferència”.
En efecte, al final de cada missa rebem la benedic-
ció. Beneir no es fa per un mateix, sinó pels altres,
com dient: “El Senyor us beneeix perquè sortiu amb
la mentalitat de Jesús i feu de la vostra vida un do,
perquè us doneu als altres i no sigueu insensibles a
cap sofriment”. Vivint-ho així, la missa esdevé ne-
cessària. Imprescindible. Bellíssima.

Com el sonet de Pere Casaldàliga, que té una
càrrega i una projecció eucarística sublim:

MI CUERPO ES COMIDA

Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.

Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.

El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.

Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

EUCARISTIA: ALIMENT DE LA CARITAT

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

“La vida t’oferirà dues o tres ocasions per ser un
heroi, però gairebé cada dia t’ofereix ocasions

per no ser covard”.

La Paraula del diumenge
CORPUS CHRISTI

“Jo sóc el pa viu, baixat del cel.
Qui menja aquest pa, viurà per

sempre. Més encara: El pa que jo
donaré és la meva carn:

perquè doni vida al món”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA AL SAGRAT COR

Gràcies, Jesús, pel teu amor,
sempre més gran que les nostres
mancances i que els nostres
mèrits.
El teu amor esborra les nostres cul-
pes, guareix les nostres ferides,
ens allibera de les cadenes de
l’egoisme i ens rescata de les tenebres de la
mort. Gràcies per mostrar-nos les entranyes de
misericòrdia de Déu Pare. Un Déu que se’ns ha
donat totalment. Tu ens has mostrat aquest grau
d’estimació morint per nosaltres a la creu. Allà es
manifestà la grandesa del teu Cor. Ensenya’ns a
estimar com tu, a perdonar, a servir. Canvia el
nostre cor de pedra i dóna’ns un cor capaç
d’estimar-te i d’estimar.



AVUI ÉS CORPUS, COL·LECTA PER
CÀRITAS
Avui, festa del Corpus Christi, se celebra el Dia
de Caritat amb la col·lecta extraordinària
destinada a Càritas, el 50% a Càritas Alt
Empordà Interior i el 50% a Càritas Diocesana.
Aquesta vegada no hi ha sobres per fer els
donatius.

Gràcies per col·laborar amb un donatiu o
oferint-se com a persona voluntària per ajudar
a Càritas.

HORARI ACTUAL DE MISSES
Dissabtes, a les 6 de la tarda.
Diumenges, a les 12 del matí.
De dilluns a divendres, a les 10 del matí,
sempre a l’església de Sant Pere.

VIDEOCONFERÈNCIA DEL MIL·LENARI
Demà dilluns, a les 7 de la tarda, es fa la
darrera conferència del cicle sobre la Història
de l’església de Sant Pere de Figueres, amb
l’historiador Alfons Romero, sobre “L’anti-
clericalisme empordanès”. Es podrà seguir en
directe per internet des de l’enllaç de la web:
lacate.cat. L’aforament presencial està limitat
a 15 persones, que s’han d’haver inscrit a
info@santperefigueres2020.cat. Els vídeos

d’aquestes conferències queden disponibles a
la web.

DIVENDRES, SAGRAT COR DE JESÚS

La festa del Sagrat Cor de Jesús, organitzada
per l’Apostolat de l’Oració, tindrà lloc
divendres que ve, a la missa de les 10 del matí,
a l’església de Sant Pere. Després, Exposició i
Adoració del Santíssim.

VIDA CREIXENT

Divendres vinent, a les 5 de la tarda, es farà
una celebració de cloenda del curs del grup de
Vida Creixent, a la Immaculada. amb les
mesures de protecció oportunes.

FESTA PATRONAL DE SANT PERE

El dia 29 de juny, festa de Sant Pere i Sant Pau,
l’Ofici Solemne de la festa serà a les 12 del
migdia, a l’església de Sant Pere, presidit pel
bisbe de Girona, Francesc Pardo, i
concelebrada per diversos mossens. La
celebració serà retransmesa en directe per
EMPORDÀ TV.

A la tarda, a les 19 h, concert d’orgue del
Mil·lenari, “memorial Mn. Albert”, a càrrec de
Pau Riuró.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS SENYORS DE LLERS

Com s’explica en el llibre del Mil·lenari de l’església de
Sant Pere de Figueres que està a punt de sortir, en els
documents dels segles XI i XII no trobem referències
explícites a l’església, l’edifici romànic que ocupava
un lloc preferent dins la circumscripció de la parròquia
de Figueres. I és que el domini del temple va ser laic
fins a l’any 1123: era propietat dels senyors de Llers,
la nissaga de prohoms feudals que regien el Castell
de Llers. Les elits laiques estaven interessades a
agrupar la població entorn dels temples i serveis per
evitar la dispersió. Quan els senyors de Llers
renuncien a la senyoria, la documentació esdevé de
tipus eclesiàstic i per ella sabem que van fer donació
de l’església de Sant Pere a favor del monestir de
Vilabertran, a proposta del bisbe Berenguer de Girona.
L’església va quedar sota el domini de la canònica i
dels seus abats, que nomenaven els capellans que
servirien a l’església de Sant Pere de Figueres.

DEFUNCIONS

Dia 4 de juny: José Sampedro Galián, de 84 anys.

Dia 5 de juny: Fàtima Sánchez Machado, de 52 anys.

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

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
DEL MIL·LENARI

El divendres 26 de juny, a les 19 h, tindrà lloc la
presentació del magnífic llibre del Mil·lenari,
titulat “L’església de Sant Pere de Figueres. Un
recorregut per la història i l’art”, de diversos
autors i fotògrafs locals, comandats per Anna
Maria Puig.
L’acte, presentat per Francesc Cruanyes, es
farà a la mateixa església parroquial, guardant
les mesures de protecció i aforament permès.
Es vendrà l’obra a 20 € en el mateix acte, i
signada, si es vol; i també estarà a la venda en
algunes llibreries.


