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Envoltat de molta tendresa i agraïment, ha mort Arcadi
Oliveras (Barcelona, 1945 – Sant Cugat del Vallès,
2021), una persona de gran bondat, veritable testimoni
de compromís social cristià, mestre de militància i
referent moral. Ha estat economista, activista social,
defensor dels drets humans, professor d’universitat,
conferenciant, un lluitador d'inspiració cristiana que
ha cregut en la utopia d’un món nou tal com el
presenten les Benaurances de l’Evangeli, i ha procurat
aplicar-les en la seva persona i en la seva tasca.

Ha ofert milers de xerrades, s’ha implicat en moltes
causes cíviques durant més de 50 anys, deixant una
empremta profunda en moltes persones, entre ells
molts joves, que s’han sentit impactats pel seu tes-
timoni i s’han animat a comprometre’s en la lluita per
un altre món, més just i fraternal.

Fou militant de Pax Christi, de Justícia i Pau, d’on ha
estat director, i ha destacat en el recolzament de
campanyes humanitàries com l’ajut al desenvolupa-
ment, la divulgació de les xifres de la fam, l’objecció de
consciència, i a favor del desarmament, del consum
responsable, la banca ètica i les formes d’economia
solidària i cooperativa, i ha fet de mediador entre
col·lectius d’immigrants i l’Administració...

Algunes frases seves, que fan
pensar, són:

“Tots tenim els mateixos drets
o els hauríem de tenir, i som
iguals, o hauríem de ser iguals,
en oportunitats i desenvolu-
pament de la vida”.

“No vaig estudiar economia per fer més rics els qui ja
ho són, sinó per veure què es pot fer per treure de
pobres els més pobres, davant d’un sistema tan
injust com el que vivim”.

“Sabeu que la despesa militar mundial anual és 40
vegades superior als diners necessaris per erradicar
la fam al món?”

“Mai com ara la humanitat havia tingut possibilitats
de viure bé. El que era més difícil ho hem sabut fer, i
el més fàcil: viure com a germans, no ho hem sabut
fer. Tenim els recursos, però som tan egoistes que no
ho fem”.

Des de la pàtria dels benaurats, Arcadi, inspira el
nostre compromís!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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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

“Tenir fills no et converteix en pare,
igual que tenir un piano no et converteix

en pianista”.

Michael Levine

La Paraula del diumenge
DIUMENGE III DE PASQUA

“Déu l’ha ressuscitat d’entre els
morts. Nosaltres en
som testimonis”

(Dels Fets dels Apòstols)

“Per què us venen al cor
aquests dubtes? Mireu-me les
mans i els peus: soc jo mateix”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)

Testimoni de la setmana

ORACIÓ A SANT JORDI
Divendres celebrem la festa del
màrtir Sant Jordi, patró de
Catalunya. Li preguem amb
aquesta oració del nostre poeta
Salvador Espriu:

“Senyor sant Jordi,
patró, cavaller sense por,
guarda’ns sempre
del crim de la guerra civil.
Allibera’ns dels nostres pecats
d’avarícia i d’enveja,
del drac de la ira i de l’odi entre germans,
de tot altre mal.
Ajuda’ns a merèixer la pau
i salva la parla de la gent catalana.
Amén”.



RESULTAT COL·LECTES DE SETMANA SANTA
A la col·lecta del Dijous Sant per Càritas Alt Empor-
dà Interior es van recollir 1.265 €.
A la col·lecta del Divendres Sant pels Sants Llocs
de Terra Santa es van recollir 300 €.

NECESSITATS DE CÀRITAS
Càritas agraeix de cor l’ajuda i el suport rebut fins
ara i necessita seguir comptant amb la nostra
col·laboració. Es demanen persones voluntàries
d’edats que no siguin de risc per col·laborar en la
botiga del rober, els dilluns i dimarts, de 9 a 12 h.
També pel TALC (Tallers d’acollida lingüística i cul-
tural). I es comunica que al rober fa molta falta
calçat d’home, que estigui en bon estat. La Junta
de Càritas Alt Empordà Interior es reuneix dimecres
vinent, a les 20 h.

AVUI, COL·LECTA PER LA MEGAFONIA
A les misses de la parròquia de Sant Pere del pre-
sent cap de setmana es fa la col·lecta destinada a
ajudar al pagament de la nova megafonia que s’ha
instal·lat amb la finalitat de millorar la percepció de
la Paraula de Déu i la litúrgia.

BATEIGS EN EDAT CATEQUÈTICA
Dissabte vinent, a les 12 h, a l’església de Sant
Pere, rebran el Baptisme uns quants nens i nenes

en edat catequètica abans de fer la seva primera
comunió en els propers mesos.

REUNIÓ DE CATEQUISTES
Dijous que ve hi ha reunió dels catequistes de
les parròquies de Figueres, a les 20 h, a la
Immaculada.

FESTA DE SANT JORDI
Divendres, festa de Sant Jordi, a la parada de la
Fundació Vergés-Ginjaume, que aquest any estarà
a la plaça Catalunya amb les altres entitats, es po-
drà adquirir el llibre del Mil·lenari “L’església de Sant
Pere de Figueres. Un recorregut per la història i
l’art”, a 20 €.

FUNERALS PER DIFUNTS EN TEMPS DE
PANDÈMIA
S’estan celebrant funerals de persones que fa un
any van morir en plena primera onada de la
pandèmia, normalment de Covid, i la família no va
poder fer un comiat com cal. Ara, tot i les
restriccions, preguem per ells, ja sigui dintre de
misses habituals o en un altre horari. Si ens toca
participar-hi, fem-ho amb sentit de germanor i
solidaritat, ja que va ser molt dur per aquestes
famílies, i qualsevol de nosaltres s’hi podia haver
trobat.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

COM HAN NASCUT ELS EVANGELIS?

Jesús no va escriure cap llibre. Hagués pogut
confiar al pergamí una col·lecció de “pensaments”,
com ho varen fer Epictet i Marc Aureli. Però no ho
va fer. Va sembrar els seus “pensaments”, no sobre
paper, sinó sobre els cors. No volia fundar una
escola filosòfica, sinó una religió de vida.

Comença per escollir un grup de deixebles per tal
que l’acompanyin i concentrin la seva atenció en la
seva persona i en la seva paraula. És la comunitat
pre-pasqual.

Crist no escriu, sinó que anuncia de viva veu
l’Evangeli, la Bona Nova de la vinguda del Regne de
Déu. Predica pedagògicament d’una manera
gràfica, concisa, diàfana, amb comparances i
paràboles preses de la vida quotidiana de la gent
de Palestina, cosa que facilitava que els Apòstols
poguessin retenir-ne la memòria.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 11 d’abril:
Emma Maria Salvadó Castaño, filla de Teodor i
de Sílvia.

DEFUNCIONS
Dia 8 d’abril:
Manuel Rivas Moreno, de 75 anys.

Dia 12 d’abril:
Maria Reixach Reixach, de 92 anys;
Jordi Riera Baró, de 84 anys.

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

SACAR LO QUE SOBRA
“El gran artista Miguel Ángel Buonarotti, viendo un
bloque de mármol, exclamó: “En ese bloque de
mármol está encerrado un ángel; debo sacarlo fue-
ra”. Y tomando el cincel empezó a trabajar aquel
bloque hasta que surgió la figura de un bello ángel.
También Dios nos mira y dice para sí: “Ahí dentro
está escondida una criatura nueva y bella que
espera salir a la luz”. Entonces toma el cincel, que
es la cruz, y comienza a trabajarnos”.

R. Cantalamessa


