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En la conferència sobre els orígens del Cristianisme
que es va fer amb motiu del Mil·lenari de Sant Pere de
Figueres, Mn. Enric Tubert va apuntar 8 raons de
l’èxit del Cristianisme en els seus inicis:
1. Amb Jesús apareix una figura religiosa excep-

cional, que dóna resposta als anhels més profunds
de la persona i de la societat. A diferència del
paganisme, la fe en Jesús comportava una
determinada manera de viure.

2. El cristianisme primitiu fou la irrupció d’un
monoteisme que alliberava la gent de tantes
divinitats, del culte a l’emperador i de sacrificis i
pràctiques supersticioses.

3. Amb el descobriment de la misericòrdia divina, el
cristianisme apareix com una religió de “guarició”.
L’estimació i el servei (“diakonia”) eren la pràctica
més important. Els estoics buscaven la pròpia
perfecció; els cristians buscaven també el bé dels
altres.

4. L’ètica viscuda era convincent. Si en cercles
pagans es tendia a deixar de racó els infants, els
ancians i els pobres, no era així en els cercles
cristians.

5. El cristianisme primitiu era una forma d’associació
ideal. Enfront de formes elitistes i classistes, seguir

Jesús era practicar l’hospitalitat i procurar eliminar
les diferències socials.

6. Era una religió que acollia bé les dones. Jesús
trenca el tabú admetent dones que el segueixin, a
diferència dels rabins. Elles són testimonis de la
crucifixió i de la resurrecció i esdevenen
missioneres de la Bona Nova, amb un cert lideratge
comunitari fins al segle II.

7. Era una religió que acollia els esclaus. La societat
del segle I era piramidal, i a la base hi havia els
esclaus; un gran nombre de cristians eren esclaus
i trobaven a la comunitat cristiana una posició
d’igualtat i reciprocitat.

8. Els primers cristians experimentaven un model de
comunió total, de béns, de gènere i de vivència
comunitària (“koinonia”), entorn de l’Eucaristia. El
menjar comunitari expressava l’ideal de
convivència segons la voluntat de Jesús.

Amb aquestes pistes, que ens vénen dels orígens, ens
podem orientar de cara al present i al futur de les
nostres comunitats cristianes. Ja ho deia el subtítol
de la conferència esmentada: “Memòria del passat
per renovar el present”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PER QUÈ VA REEIXIR EL CRISTIANISME ALS SEUS INICIS?
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Testimoni de la setmana

SANT PERE DAMIÀ

Pere Damià és un dels personatges
que, a l’Edat Mitjana, van treballar per
la renovació de l’Església, amb el
propi exemple de vida de pregària i
despreniment, i amb la lluita contra el
tràfic de càrrecs eclesiàstics i la
immoralitat dels clergues.
Va néixer a Ravenna (Itàlia) el 1007. Un
cop morts els seus pares, el seu germà gran el va
ajudar en els estudis. Acabats els estudis, es retirà al
desert de Fonte Avellana a fer d’ermità. La seva
vocació de monjo el va portar a fundar i a reformar
monestirs; va ser predicador, teòleg, bisbe, cardenal...
Va trobar el suport de papes i emperadors en la seva
tasca, però no va aconseguir el seu intent de
reconciliar papat i imperi. Tothom el tenia per sant, ja
des de la seva mort, el 1072.

Pensament de la setmana

“Un lector viu mil vides abans de morir.
El qui no llegeix mai, només en viu una”.

George R.R.Martin

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VI DURANT L’ANY

“Ni que et trobis ja a l’altar, a punt
de presentar l’ofrena, si et recordes
que un teu germà té alguna cosa
contra tu, deixa allà mateix la teva
ofrena, i vés primer a fer les paus
amb ell. Ja tornaràs després, a

presentar la teva ofrena”.

(De l’evangeli segons sant Mateu)



FESTA AMB ELS AMICS DELS MALALTS
Avui diumenge té lloc la festa de l’Associació
Amics dels Malalts de Figueres al col·legi de La
Salle. La missa és a la 1, el dinar de germanor a
les 2, i tarda amb actuacions musicals.

MISSA FAMILIAR
Avui diumenge, a les 11 h, a la Immaculada.

COMENÇA EL CICLE DE CONFERÈNCIES
SOBRE LA HISTÒRIA DE SANT PERE
DE FIGUERES
Demà dilluns, dia 17, comença el cicle de
conferències sobre la història del temple de
Sant Pere, que tindran lloc a les 19’30 h al
Cercle Sport.
Inicia el cicle l’arqueòloga Anna Maria Puig,
amb la conferència “Sant Pere de Figueres.
La història de l’edifici”. Obert a tothom.

PASTORAL DE LA SALUT
Reunió de Pastoral de la Salut dimecres, a 2/4
de 5 de la tarda, a la comunitat de Sant Josep.

VIDA CREIXENT
Reunió mensual de Vida Creixent divendres
vinent, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.

PEREGRINACIÓ A TERRA SANTA
Les parròquies de l’Alt Empordà, juntament
amb les d’Olot, proposem un pelegrinatge a
Terra Santa, del 2 al 9 de juliol, visitant els
principals llocs en actitud de pelegrins. Per a
més informació i inscripcions: Mn. Jordi Pla
(696842385).

CELEBRACIONS DE LA PARAULA
Nova sessió formativa pels qui dirigeixen
Celebracions de la Paraula dissabte que ve, a
2/4 d’11 del matí, a Castelló d’Empúries.

NOSTÀLGICS DE SANTA EUGÈNIA
Amb motiu del Mil·lenari de la parròquia de
Sant Pere de Figueres, s’ofereix una gran
trobada de persones que en algun període de
la seva vida han col·laborat com a catequistes,
monitors, caps o qualsevol servei i han fet
trobades a la casa de colònies de Santa
Eugènia d’Agullana. Serà el 20 de setembre.
Per a inscripcions i més informació, al mail
santaeugenianostalgics@gmail.com i a la pàgi-
na de facebook “Trobada Nostàlgics Sta.
Eugènia d’Agullana”.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL CREUER DE SANT PERE (II)

La quarta imposta sobre la vida de Sant Pere de
damunt de la trona es fa ressò de la llegenda del “Quo
vadis, Domine” (On aneu, Senyor?), una tradició que
explica que, durant la persecució dels cristians a Roma,
Pere va decidir fugir de la ciutat. Pel camí es trobà amb
Jesús, que venia en sentit contrari, i li va fer la pregunta
“On aneu, Senyor?”. I Jesús li respon: “Vaig a Roma, a
ser-hi crucificat per segona vegada”. I el fugitiu Pere
capta el sentit de l’avís, i superant la covardia, torna
cap a Roma i afronta amb valentia el martiri.

A la banda esquerra del creuer del temple, la de-
coració continua amb el tema de Pere només a la clau
de volta; el presenta vençut per la son durant l’oració
de Jesús a Getsemaní. Les quatre mènsules són
dedicades a la vida de l’apòstol Sant Pau. La tradició
cristiana ha venerat sempre conjuntament els dos
grans apòstols, i la litúrgia i la iconografia es
complauen a relacionar-los. No podia mancar Sant Pau
al primer temple de Figueres, atesa la tradició de Sant
Pau de la Calçada, commemorant el pas de l’Apòstol
seguint la calçada romana que conduïa fins a Tarraco.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 9 de febrer:
Pau Quintana Blanco, fill de Jordi i de Vanesa.

DEFUNCIONS
Dia 4 de febrer:
José López Medina, de 58 anys.

Dia 5 de febrer:
José García Vallejo, de 91 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE –
MES DE FEBRER

– Escoltar el crit dels migrants.- Preguem per-
què el clam dels germans migrants, víctimes
del trànsit criminal, sigui escoltat i considerat.
– Per les dones que es troben en situació de
pobresa, marginalitat, discriminació, abús o
violència, perquè siguin sempre respectades
en la seva dignitat i puguin sortir d’aquestes
situacions injustes.


