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Estem en la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Les diferents Esglésies cristianes seguim
–en teoria– el mateix Jesús, que prega al Pare: “Que
tots siguin u” (Joan 17, 21).
El pecat de la desunió ens afecta a tots, i per això és
essencial avançar cap a la unitat, preguntant-nos
què ens demana el Senyor en el moment present.
El moviment ecumènic dels últims temps no busca
tant posar-se d’acord en qüestions doctrinals o
teològiques com trobar punts de contacte entre les
Esglésies perquè puguin oferir a la societat uns
valors que humanitzin i facilitin la convivència
segons el pla de Déu per la humanitat.
Dit d’una altra manera: en comptes de barallar-se
discutint teològicament qui té raó i qui interpreta
millor la missió que el Crist ens ha encomanat, es
tracta de trobar-se i plantejar-se què podem aportar
com a cristians que ajudi les persones a viure amb
més plenitud, i amb més respecte els uns pels altres
i envers la Creació. Partint de la base que tota
persona té un component espiritual indefugible, fins
al punt que Theilard de Chardin va dir: “No som
éssers humans vivint una aventura espiritual; som
éssers espirituals vivint una aventura humana”.

Amb aquesta perspectiva, el Centre Ecumènic de
Catalunya ha reflexionat sobre el que el món espera
de les Esglésies.
En el llistat d’aquestes demandes, figuren temes
importants com l’experiència de Déu sense
interessos mundans, la normalització del paper de la
dona, la inclusió i no discriminació en el tractament
de col·lectius com divorciats, LGTBI o emigrants i
refugiats, la defensa dels drets de les persones, que
s’actualitzi la doctrina i la praxi en el tema de la
sexualitat, que no s’amaguin més els casos de pede-
ràstia, que no es vulguin donar respostes a preguntes
no formulades, que les Esglésies es posin al costat
dels qui treballen per promoure la justícia i la pau,
que siguin una veu profètica en qüestions com la
corrupció, els desfalcs econòmics i socials, el canvi
climàtic, els casos de corrupció, la doble moral...
El món espera que els cristians ens pronunciem,
sense ambigüitats, segons lamàxima de l’arquebisbe
anglicà i premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, que
assenyalava que mantenir-se neutral davant la
injustícia és col·locar-se al costat dels opressors”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Testimoni de la setmana

SANT SEBASTIÀ

Sebastià és un dels màrtirs dels primers
segles que el poble cristià ha venerat
més a través del temps. Pintors i
escultors han plasmat el seu cos tra-
vessat de fletxes; segons la tradició havia
sobreviscut a l’impacte de les fletxes i li
van haver de tallar el coll perquè deixés
de confessar la seva fe. És possible que fos un soldat
milanès de la guàrdia imperial convertit al
Cristianisme, i que fou martiritzat durant la perse-
cució de Dioclecià, cap a l’any 304, després que es
negà fermament a renunciar a la fe de Jesucrist.
Va ser enterrat a les catacumbes romanes que
porten el seu nom, i figura entre els protectors de la
ciutat de Roma juntament amb Pere i Pau. És un
sant molt popular, invocat especialment en les
epidèmies i pestes.

Pensament de la setmana

“El somriure és com el neteja-parabrises. No
atura la pluja, però permet seguir endavant”.

Gérard Jugnot

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 del profeta Isaïes)

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

(De l’evangeli segons sant Joan)



MISSA FAMILIAR
Avui diumenge, a les 11, a l’església de la
Immaculada, Missa Familiar de la Catequesi.

AVUI, FESTA A LA SAGRADA FAMÍLIA
Avui diumenge, festa de la parròquia de la
Sagrada Família; missa a les 12, amb la
música de la Flauta Màgica i els cantaires
habituals de la parròquia. Després, dinar de
germanor.

SANT SEBASTIÀ
Aquest dilluns, festa de Sant Sebastià, a la
missa de les 10 del matí a l’església de Sant
Pere hi haurà l’acostumada benedicció i
repartiment de panets i s’oferirà una estampa
del sant a tothom.

APLEC DE SANT PAU DE LA CALÇADA
Diumenge vinent, dia 26, l’endemà del dia de la
Conversió de Sant Pau, se celebra el tradicional
Aplec a Sant Pau de la Calçada, amb la missa
a les 12 del migdia a la capella, amb el cant dels
Goigs. Després, sardanes i venda de flaones.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DE L’ANY 2019
(Entre parèntesi, dades del 2018)

BAPTISMES

Sant Pere: 55 (49); Immaculada: 30 (21);
Sagrada Família: 2 (4); Bon Pastor; 2 (4);
Poble Nou: 0 (2).

MATRIMONIS

Sant Pere: 4 (7); Immaculada: 3 (3)

DEFUNCIONS

Sant Pere: 17 (34); Immaculada: 22 (31);
Sagrada Família: 8 (6); Bon Pastor: 2 (6);
Poble Nou: 2 (1)

CONFERÈNCIA DEL MIL·LENARI
El dijous dia 30 de gener convidem tothom a
una conferència introductòria al mil·lenari de la
parròquia de Sant Pere a càrrec de Mn. Enric
Tubert, sobre “Les primeres comunitats
cristianes: memòria del passat per renovar el
present”. Al temple de Sant Pere de Figueres, a
les 20 h.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL BAPTISTERI DE SANT PERE (I)

La primera capella entrant a la dreta per la porta principal
de l’església de Sant Pere de Figueres és el Baptisteri,
de planta octogonal, en al·lusió a la Pasqua, primer dia
després dels set de la setmana de la Creació. A l’entrada
hi trobem una esplèndida reixa d’estil modernista. En el
vitrall s’hi representa el Baptisme de Jesús per part de
Joan Baptista. En la clau de volta apareix novament la
figura de Sant Joan Baptista, que té el patronatge en el
qual són posats tots els baptisteris a Occident.
La pila baptismal és de dimensions considerables,
cisellada amb pedra de Figueres, molt austera si no fos
per les arcuacions cegues que l’envolten com si fos un
pòrtic cilíndric. S’havia cregut que la pica era aprofitada
de l’anterior església romànica, però les últimes
investigacions la situen entre finals del gòtic i inicis del
Renaixement (ss. XIV-XVI).
Sota el vitrall de la capella hi ha el quadre de gran format
pintat a l’oli per Lluís Roura, de l’any 2011, que
representa el paisatge del riu Jordà on Jesús fou batejat.
L’autor, un entusiasta de Terra Santa, va considerar que
aquest era el lloc més apropiat per situar aquesta obra.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 11 de gener:
Jean François Rauwel Santos,
fill de François Pierre i de Gina Verónica.

DEFUNCIONS
Dia 8 de gener:
Purificación Fernández Durán, de 84 anys;

Dia 9 de gener:
Encarna Granados Rojas, de 83 anys;

Dia 11 de gener:
Victòria Pons Casanovas, de 97 anys.

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

“Tenir fe no és pas només aixecar els ulls
a Déu per contemplar-lo; és també mirar

la terra amb els ulls de Crist”.
(Michel Quoist)


