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La majoria d’esglésies tenen programat el toc de
campanes de l’Àngelus de migdia, algunes el del
vespre, i molt poques tots tres. Normalment el del
migdia és a les 12, tot i que en algunes parròquies el
fan a la 1; cal tenir en compte que a Catalunya el
migdia no es produeix a les 12 sinó aproximadament
a les 2.30 durant tot l’any. Per exemple a l’estiu el dia
dura entre les 7 del matí i les 8 del vespre i a l’hivern
entre les 9 del matí i les 6 de la tarda. El toc del vespre
se sol programar entre les 6 i les 9 de la tarda. El del
matí entre les 7 i les 8.

El toc de l’Àngelus és diferent de cada contrada. Al
País Valencià el mantenen tal i com era al principi. Tres
campanades amb la campana grossa amb un temps
suficientment llarg entre cadascuna per poder resar
còmodament una Ave Maria després de cada campa-
nada. A Catalunya el toc ha evolucionat més cap a un
repic específic, que és més bonic però més difícil per

Campana “Sant Pere”
de la parròquia
Sant Pere de Figueres.

resar les tres oracions. Consisteix a tocar 3+3+3
campanades amb un temps més aviat curt que recor-
den les tres oracions a la Mare de Déu, seguides de 33
campanades amb una campana menor que recorden
a Jesús. Algunes parròquies redueixen els 33 a 9 per
fer-ho més curt. En alguns casos si la instal·lació ho
permet l’Àngelus es fa fent oscil·lar les campanes.

L’església de Sant Pere de Figueres manté els tres tocs
diaris: a les 8.05, a les 12.05 i a les 20.05. Actualment
la campana Pilar toca les 3+3+3 campanades i a
continuació les dues més petites, la Roser i la Dolors
toquen 9 campanades alternes cadascuna. Però no
sempre ha estat així, fins fa uns 15 anys l’ordinador
antic tenia una programació diferent: la campana Crist
Rei tocava 3+3+3 i la Pilar les 33 campanades.

Blai Ciurana i Abellí, campanòleg

Relació, amb noms i característiques, de les 5 cam-
panes de Sant Pere de Figueres, foses als tallers
Barberí, d’Olot, entre els anys 1940 i el 1966:

“Verge dels Dolors”: 52 cm diàmetre, 81 kg de pes;
“Maria del Roser”: 72 cm, 216 kg; “Maria del Pilar”: 94
cm, 481 kg; “Crist Rei”: 120 cm, 1001 kg; “Sant Pere”:
136 cm, 1456 kg.
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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

“El món és redimit per la paciència de Déu;
i destruït per la impaciència de l’home”.

Papa Benet XVI

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VII DURANT L’ANY

“No et vengis ni guardis rancúnia
contra ningú... Estima els altres

com a tu mateix”.
(Del llibre del Levític)

“Estimeu els enemics, pregueu
per aquells que us persegueixen.
Així sereu fills del vostre Pare

del cel”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

PER UN CAMÍ QUARESMAL AMB SENTIT
La cendra que s’imposarà dimecres ens
vol curar de la malaltia de l’aparença,
per la qual el que compta no és la
mirada de Déu sobre nosaltres, sinó la
manera com ens miren els altres. Quan
és així, el cor no busca pas l’amor al
Pare i als germans, sinó l’aprovació humana. Per
això la Paraula de Déu ens convida a mirar a
l’interior per veure les nostres “hipocresies”.

Si preguem de veritat davant del Crucificat, ens
conduirà a la caritat, que ens allibera del pitjor
esclavatge, el de nosaltres mateixos. El dejuni, de
menjar i d’altres dependències, ens allibera de
l’excessiva recerca del propi benestar. Pregària,
caritat i dejuni permetran a Déu intervenir en la
nostra vida... per convertir-nos.



MISSA FAMILIAR

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

GRUP DE LITÚRGIA

Aquest dilluns, reunió de l’equip de Litúrgia de les
parròquies, a les 7 de la tarda, a la Immaculada.

INICI I ACTES DE LA QUARESMA

Dimecres de Cendra.– Dimecres que ve celebrem
el començament del temps de Quaresma amb la
benedicció i imposició de la cendra a la missa de
les 10 del matí, a l'església de Sant Pere.

Per qui no pugui al matí, a la tarda hi haurà cele-
bracions a les 17 h a la parròquia d’El Far, a les
19 h a la parròquia de Borrassà i a les 19.30 a la
de Roses.

Via Crucis.– Cada divendres de Quaresma hi
haurà la pràctica del Via Crucis abans de la
missa, a les 9.30, a l’església de Sant Pere.

Conferència sobre la missa i la litúrgia.– El
dilluns dia 6 de març oferim una interessant
conferència a càrrec de Mn. Jordi Font, doctor en
Litúrgia, titulada “Passo per la missa o la missa
passa per mi?”. Tindrà lloc a les 19 h, a l’església
de Vila-sacra, obert a tot l’arxiprestat.

Vetlla de pregària estil Taizé.– Aquesta Quares-
ma la Vetlla de pregària serà el dimecres 22
de març, a les 19 h, a la parròquia de Palau-
saverdera.

ELECCIÓ DELS CATECÚMENS

Diumenge vinent tindrà lloc a la catedral de
Girona, a la tarda, l’elecció dels joves i adults de
la diòcesi que participen en el Catecumenat,
preparant-se per rebre els sagraments de la
Iniciació cristiana.

BALANÇ ECONÒMIC

Ja es pot veure a totes les parròquies el resum
del balanç econòmic de les comunitats de l’any
2022.

AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRATRÈMOL

Càritas està recollint donatius a través de la
campanya #CàritasAmbTurquiaiSíria mitjançant el
número del compte habilitat especialment per a
l’emergència: ES29 2100 0002 5702 0144 5404.
També es pot col·laborar a través de Bizum al
codi 01580 o a través de www.caritasgirona.cat
Cal posar “TURQUIA I SÍRIA” al concepte. Els
donatius arriben al seu destí, amb la garantia dels
sistemes de cooperació i de Càritas internacional.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIÓ
Dia 9 de febrer:
Esther Gómez Menéndez, de 95 anys.

EL SEÑOR DIRIGE NUESTROS PASOS
“Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba.
Debió intuirlo el sabio que recogió aquel proverbio:
“El hombre planea su camino pero es el Señor
quien dirige sus pasos” (Prov. 20,24).

El que se atreve a seguir adelante aunque esté per-
plejo y buscando sin perder el ánimo, está afir-
mando, en cada uno de sus pasos, que se fía de
Alguien que sigue siendo Camino también cuando
los otros se han convertido en laberintos.

Quizá, al final del camino, nos daremos cuenta, co-
mo Jacob, de que el Señor había estado a nuestro
lado sin que lo supiéramos (Gen 28,16).

Quizá no consigamos tampoco conocer el misterio
de su Nombre. Y es que, a lo mejor, la gracia con-
siste en eso, en seguir caminando, con la terquedad
humilde de quien está marcado para siempre con
una cojera vencida y victoriosa”.

Dolores Aleixandre

LA NOSTRA HISTÒRIA

“ORA ET LABORA”
“Prega i treballa” és l’expressió que
resumeix l’ideal de vida dels monjos en
els monestirs benedictins. El trobem
expressat en la “Regla de sant Benet”.
Vet aquí uns fragments:

• Sobre la pregària: “Si quan volem
sol·licitar alguna cosa als poderosos no ens hi
atrevim sinó amb humilitat i amb reverència, com
més no caldrà pregar el Senyor… I sapiguem que
serem escoltats, no pas perquè parlem molt, sinó
per la puresa del nostre cor”.

• Sobre el treball: “L’ociositat és enemiga de l’ànima;
per això els germans s’han d’ocupar a unes hores
determinades en el treball manual i a unes altres
hores en la lectura divina”.

• Sobre l’hospitalitat: “Tots els forasters que es
presenten han de ser acollits com el Crist. Que es
mostri la màxima sol·licitud en l’acolliment dels
pobres i dels pelegrins, perquè és en ells que s’acull
més el Crist”.


