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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

LA PASQUA I LA CULTURA
La Setmana Santa culmina amb la Pasqua, la festa
més gran pels cristians, perquè celebra la Resurrecció de Crist. La seva significació, però, passa
desapercebuda a la nostra societat. Els mitjans de
comunicació parlen de l’operació sortida, d’algunes
processons (de vestes i de cotxes) i de mones de
Pasqua, i tot queda en un dolcíssim oblit del fet més
cabdal de la història cristiana.
S’hi pot creure o no s’hi pot creure, però seria
desitjable una major cultura religiosa en la societat,
en els mitjans de comunicació i en els centres educatius. És una qüestió de cultura general bàsica,
arrelada secularment al país i al món cristià, que ens
ha configurat.
Arraconar les aportacions i els continguts religiosos
del periodisme, de la història, de l’art, de la literatura, de l’arquitectura, de la música, etc. és empobrir
molt els coneixements i la vida de les persones, siguin o no creients.
Com diu Antoni Puigverd, sense el llegat cristià no
solament no podem entendre la història de l’art i del
pensament, sinó que, orfes de referència, tendim a
tota mena d’excessos i barbaritats. Els Evangelis
–diu Puigverd– són el pilar d’una cultura de
transcendència enorme, que ha impregnat la hu-

manitat amb valors essencials: igualtat
i dignitat de totes les persones, el desig
de fraternitat, el deure de la solidaritat.
No és només la cultura religiosa; és tota
la cultura humanística la que està en
perill. L’assignatura de Filosofia és
minoritzada, tant a l’ESO com al Batxillerat i a la
Universitat. Algú ha pensat que la Filosofia precisament vol ensenyar a pensar? I que ajuda a fer-se
plantejaments ètics?
La resta d’assignatures relacionades amb el coneixement humanístic (llengües clàssiques, literatura,
matèries artístiques...) també es van trobant en un
segon o tercer terme a poc a poc. Tot en benefici dels
coneixements quantitatius, tècnics i científics.
Però també els futurs tècnics, científics, informàtics... necessiten la formació humanística i
qualitativa, perquè és vital per al creixement personal
i per unes relacions humanes sanes en el camp de
l’economia, del treball, de l’empresa, etc. I és que les
persones no som robots, encara...
Bona Pasqua –humanística– a tothom!
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“Si ens ensenyessin a perdre,
guanyaríem sempre”.

Poema RESURRECCIÓ

Albert Espinosa
La Paraula del diumenge

DIUMENGE DE PASQUA
“Ja que heu ressuscitat
juntament amb el Crist,
cerqueu allò que és de dalt”.
(Carta de st. Pau als Colossencs)
“Encara no havien entès que,
segons les Escriptures, Jesús
havia de ressuscitar
d’entre els morts”.
(De l’evangeli de sant Joan)

El sepulcre ja no és un espai tancat i tràgic;
–què hi busqueu? Crist ja no hi és, tot ressuscita,
tot levita, no ho sentiu?, amb infinita suavitat.
I canta dintre meu un home nou alliberat.
Oh quin aire nou:
tot llisca, tot s’eleva, tot es mou,
tot desafia
la feixuga gravetat amb el vigor de l’alegria.
Haver matinat tant amb tanta tèrbola tristesa
i trobar-se amb la sorpresa
d’un món que ja no pesa, d’un sepulcre derrotat!
I sento dintre meu tot un paisatge en llibertat.
David Jou, científic i poeta

MOVIMENT PARROQUIAL

LA NOSTRA HISTÒRIA

BAPTISMES
Dia 9 d’abril: Anna Rueda Sarroca,
filla de José i d’Anna;
Kylian Pedro Rodríguez Navarrete,
fill de Pedro i de Noelia.

DEFUNCIONS
Dia 5 d’abril: Isabel Ríos Ruiz, de 99 anys.
Dia 6 d’abril: Anna Palagós Dalmau, de 99 anys.
Dia 7’abril: Enrique Pujol Bassols, de 85 anys.
Dia 9 d’abril: Petra Ramírez García, de 91 anys.

¿Dónde estás, Resucitado?
En la noche de la espera, en el alba que
amanece, en el viento que se peina, en la tarde
deshojada, en el sueño que no sueña, en la niña
enamorada, en el hambre desgarrada y en el pan
para la mesa, en el hombre que me busca y en
aquel que se me aleja, en el llanto de la guerra, en
el gozo compartido, en la sola amarga pena, en la
calle de los hombres y en la puerta de los niños,
en el silencio sellado y en el grito de protesta, en
la cruz de cada día y en la vida de la Iglesia.

EL CRIST EN EL RENAIXEMENT
L’època de l’humanisme del Renaixement posa l’home com a
centre del pensament i de l’art, i cerca els models de bellesa en l’art
clàssic. No és estrany que la imatge de Jesucrist sigui la de l’home
que per mitjà del cos transparenta
una bellesa divina. Un dels grans mestres de
l’escola renaixentista fou Miquel Àngel
Buonarroti. La seva incansable recerca per la
perfecció es palesa en escultures com la Pietà,
o en la pintura de l’escena del Judici final de la
capella Sixtina, on la figura del Crist, amb trets
del déu Apol·ló, eleva la seva mà dreta per
separar els justos dels pecadors.
Una altra figura senyera és Rembrandt, que
pinta un Crist ple de tendresa i de llum al “Sopar
d’Emmaús” i un Déu Pare-Mare molt compassiu
a “El retorn del fill pròdig”.

VIDA COMUNITÀRIA
VETLLA PASQUAL I DIUMENGE DE PASQUA
Aquest vespre s’ha viscut la Vetlla pasqual, amb
la benedicció dels ciris pasquals de les
parròquies. I set joves han celebrat la Professió
de Fe en aquesta Vetlla. Avui, diumenge de
Pasqua, les misses són les habituals dels
diumenges i festius.
DILLUNS DE PASQUA
Demà, dilluns de Pasqua, la missa serà a les 10
del matí a l’església de Sant Pere.
PASTORAL DE LA SALUT
Aquest dimarts, reunió de l’equip de Pastoral de
la Salut, a les 18’15 h, a la Immaculada.
REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI
Els pares dels infants que aquest curs fan la seva
Primera Comunió són convocats a una reunió
preparatòria aquest dimecres, dia 20, a les 20’30
h, als locals parroquials de Sant Pere. I el dijous
21, a les 20’30 h, als locals parroquials de la
Immaculada.
PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
A la parròquia de la Sagrada Família se celebrarà
una missa de primeres comunions el proper diumenge, dia 24, a les 12 del migdia. Per aquesta

raó no hi haurà la missa vespertina habitual
aquest dissabte, i convidem tothom al diumenge.
VIDA CREIXENT
Divendres vinent, reunió del grup de Vida
Creixent, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.
FESTA MAJOR DE LA SANTA CREU
El 3 de maig celebrarem el dia central de les Fires
i Festes de la Santa Creu de Figueres, amb l’Ofici
solemne a les 11 del matí a la parròquia de Sant
Pere, amb la Coral Polifònica.
LA CASELLA A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA
L’Església ens recorda que marcar la “X”, la
creueta a favor de l’Església a la Declaració de la
Renda, permet ajudar més de quatre milions de
persones a tot l’Estat, i representa un escut social
de gran impacte, perquè l’Església no deixa
ningú a la vora del camí. Cal advertir que per
posar la creueta ni et cobren més ni et tornen
menys, i que es poden marcar simultàniament les
caselles de l’Església catòlica i altres finalitats
socials. És de les poques coses que podem
decidir sobre els nostres impostos. Si la deixem
en blanc, l’Estat és qui decideix per nosaltres
sobre aquesta quantitat. Per als no catòlics o no
practicants, marcar la casella és una forma de
reconèixer la bona tasca de l’Església.

