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Avui és el dia de la Infància
Missionera. Els nens, millor
que ningú, són sensibles al
sofriment dels altres. En el seu
esperit pur i net no hi cap la
possibilitat d’una guerra. Els
nens i nenes cristians, aquí i

arreu del món, saben que Jesús ha vingut a portar la
Pau, i que estima tothom, i no vol que ens destruïm
els uns als altres sinó que ens ajudem.

Una de les guerres de les quals ja no es parla tant és
a Síria, país de l’Orient Mitjà, que des de l’any 2011
sofreix les consequ ̈ències inhumanes d’una guerra
que ha provocat centenars de milers de morts i ferits,
més de 6,6 milions de refugiats i més de 6,7 milions
de desplaçats interns, amb tots els problemes
humanitaris que això comporta.

El 90% de la gent de Síria viu sota el llindar de la
pobresa. El salari mitjà mensual no arriba als 30 €. A
més de la reconstrucció material, psicològica i
espiritual del país, tota la població s’enfronta a
l’embargament comercial, a una inflació galopant, a
unes infraestructures destruïdes, i també als efectes
de la guerra d’Ucraïna, que s’aguditzen als països més
vulnerables.

Més d’un milió de cristians maronites s’han vist
obligats a fugir de Síria a causa de la guerra. Els que
han quedat, prop de 400.000, sobreviuen en gran part
gràcies a l’Església, que està ajudant a mantenir
encesa la flama de l’esperança, i ofereix ajudes
sanitàries, alimentàries i d’habitatges. Molts preveres,
religiosos, religioses i laics no han volgut abandonar la
seva missió per ajudar un poble enfonsat material-
ment i espiritualment.

Amb la col·laboració de Càritas, de l’Església Neces-
sitada i altres ONGs, hi ha projectes d’atenció a les
persones, com recollida de llet en pols per a infants,
de mantes i roba, menjar calent i companyia a gent
gran que ha quedat sola, formació de joves en
l’escoltisme catòlic, i es fomenta que els matrimonis
joves es puguin quedar al país.

Els infants d’aquí preguen pels infants d’allà. De
moment hi posen el cor. Qui sap si algun infant d’aquí,
quan sigui més gran, se sentirà cridat a posar-hi
també els peus i les mans per anar a ajudar perso-
nalment a algun d’aquests països tan necessitats...
L’Esperit de Jesús no deixa de cridar.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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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

Pensament de la setmana

“Els dèbils es vengen, els forts perdonen
i els intel·ligents obliden”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DURANT L’ANY

“T’he fet llum de tots els pobles
perquè la meva salvació arribi
d’un cap a l’altre de la terra”.

(Del llibre d’Isaïes)

“Mireu l’anyell de Déu,
que pren damunt seu
el pecat del món”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA DE LA INFÀNCIA MISSIONERA
Estimat Jesús, ets “un per
tots”, i som “tots per a Tu”.

Tu estàs al centre del nostre
equip.

Essent com som, tots diferents, volem estar
sempre units a Tu, cuidant-nos els uns als altres,
acompanyant i ajudant a qui està més trist i sol.

La nostra família, l’Església, vol continuar creixent
més perquè tots els infants sàpiguen que els
estimes molt.

Cuida’ns sempre, Jesús, per a poder anunciar en
qualsevol racó del món:

“Jesús t’està esperant per poder abraçar-te!”.
Amén.



MISSA FAMILIAR

Avui diumenge, Missa Familiar de la catequesi, a
les 11, a la Immaculada.

GRUP D’EVANGELI

Demà dilluns, a les 5 de la tarda, trobada del grup
d’Evangeli als locals de la Immaculada.

FESTA DE SANT SEBASTIÀ

Divendres, dia 20, festa de Sant Sebastià, a la
missa de les 10 a l’església de Sant Pere hi haurà
la benedicció i repartiment dels tradicionals
panets.

VIDA CREIXENT

Divendres vinent, reunió de Vida Creixent, a les 5
de la tarda, als locals de la Immaculada.

PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

La festa de la parròquia de la Sagrada Família,
que se sol celebrar a finals de gener, coincidint
amb la data de la seva Dedicació, tindrà lloc
diumenge que ve, dia 22, amb la missa a les 12
del migdia. Així doncs, la Celebració del proper
dissabte queda suprimida i passa a l’endemà
diumenge, a les 12 h.

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT

Del 18 al 25 de gener se celebra l’Octavari de
Pregària per la Unitat dels Cristians. A les misses
diàries i dominicals es pregarà per aquesta
intenció.

JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT 2023

De l’1 al 7 d’agost d’aquest 2023 se
celebrarà a Lisboa la Jornada Mundial
de la Joventut (JMJ), convocada pel
papa Francesc sota el lema “Maria se
n’anà decididament” (Lc 1,39).

La JMJ és una gran trobada de joves de tot el
món amb el Papa i és una oportunitat de
descobrir l’alegria de la trobada amb els germans
i germanes joves de tot el món que fan camí
seguint el Senyor. Les edats dels participants
oscil·len entre els 15 i els 35 anys, a més dels
acompanyants que poden ser d’edat més gran.

Es farà un desplaçament en autocar des de
Girona i no es vol que l’economia sigui un
obstacle, i per això es buscaran “padrins” per
ajudar a finançar l’anada a joves interessats i amb
pocs recursos. Per a informació i inscripcions:
joves@bisbatgirona.cat i www.bisbatgirona.cat

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 2 de gener:
Josep Pujolar Sudrià, de 71 anys.

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

DEL TESTAMENTO ESPIRITUAL
DE BENEDICTO XVI

Ante todo, doy gracias a Dios mismo, dador de
todo bien, que me ha dado la vida y me ha guiado
en diversos momentos de confusión; siempre me
ha levantado cuando empezaba a resbalar y
siempre me ha devuelto la luz de su semblante.

En retrospectiva, veo y comprendo que incluso
los tramos oscuros y agotadores de este camino
fueron para mí salvación y que fue en ellos donde
Él me guió bien.

Doy las gracias a mis padres, que me dieron la
vida en una época difícil y que, a costa de
grandes sacrificios, con su amor prepararon para
mí un magnífico hogar que, como luz clara,
ilumina todos mis días hasta el día de hoy”.

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’APARICIÓ DE L’ISLAM

Al segle VII va aparèixer a
Aràbia una nova religió,
l’Islam. El seu fundador fou
Mahoma. Trobem les doctri-
nes d’aquesta religió, cen-
trada en l’adoració del Déu
únic, en el llibre de l’Alcorà.

L’èxit de la nova fe musulmana, propugnant la guerra
santa en nom d’Alà, va ser molt gran entre les tribus
àrabs, que hi van trobar una nova força per lluitar
contra el domini de l’Imperi cristià a Orient. La invasió
musulmana va produir un important procés descris-
tianitzador en moltes zones. En menys d’un segle la
nova religió es va estendre per Aràbia, Mesopotàmia,
Pèrsia, Síria, Palestina, Egipte, el nord d’Àfrica i la
Península Ibèrica.

L’Església no va poder evitar aquesta invasió. Durant
els segles segu ̈ents, la puixança d’aquest Imperi
islàmic va posar en seriós perill l’existència de la
mateixa Cristiandat.


