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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

SUGGERIMENTS PER AL NOU CURS
Un nou curs pots ser una bona ocasió per introduir
nous propòsits al ritme de vida de cadascú:
-Serà bo, si anem massa atabalats, fer el propòsit de
guardar-se un espai de temps, que sigui innegociable,
al matí o al vespre, per posar-se en silenci a pregar, a
meditar.
-Els qui tenen temps, i si l’edat i les forces ho permeten, és bo oferir-se per fer voluntariat en tasques
d’ajuda social que s’ofereixen des de Càritas o
qualsevol altra entitat solidària.
-Si pertanyem a una parròquia o comunitat, podem
participar en algun dels seus grups o serveis. La
parròquia és de tots, no és propietat privada de ningú.
Una comunitat parroquial s’ha d’assemblar a una
família, on cal la col·laboració de tothom. I aprofitar les
ofertes formatives de la diòcesi o les parròquies.
-Si podem, visitem els malalts als hospitals, residències o domicilis. Si no podem presencialment,
truquem-los per parlar amb ells i escoltar-los. Ho necessiten i ho agraeixen molt.
-Si som cristians, celebrem el diumenge com el Dia
del Senyor. Participar a la missa alimenta la nostra fe

i la nostra consciència comunitària. El diumenge és
per fer festa, amb la família, els amics, i encara que
sigui en soledat... en companyia del Senyor.
-Per què no beneïm la taula abans de menjar? Si hi ha
mainada a la casa els diumenges podríem fer-ho
encenent el ciri de bateig o una llàntia, fent una
pregària, o un cant, o llegint un text, un poema, un
fragment de l’Evangeli...
-La gestió del temps lliure podria incloure menys
televisió passiva i entreteniment frívol i més llegir i
consumir cultura de la de debò.
-Pel que fa a les activitats extraescolars, és natural
que els pares prioritzin les més agradables pels fills,
però també seria lògic que els pares que es diuen
cristians tinguessin en compte la catequesi i motivessin els fills a apuntar-s’hi. Als 8 anys encara no
manen els nens... O sí?
-Si una persona és gran o malalta i no pot fer res de tot
això, que pregui per tothom, que també és una ajuda
preciosa i imprescindible que agraïm molt, perquè la
pregària ens sosté en el camí.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana
Pensament de la setmana

“Som éssers finits, capaços d’infinit”.
Lluís Duch

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XXV DURANT L’ANY
“El fruit de la justícia neix de la
llavor que els homes
pacificadors han sembrat
en esperit de pau”.
(De la carta de sant Jaume)
“Si algú vol ser el primer,
ha de ser el darrer i
el servidor de tots”.
(De l’evangeli segons sant Marc)

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
Oh Mare de Déu de la Mercè, patrona
dels captius i dels presos, Mare
pelegrina, Vós sabeu bé què és viure
en el desarrelament, no trobar estatge,
ser rebutjada i haver de viure amb l’ai
al cor. Per això, a ningú que us invoca
no deixeu de regalar-li bocins
d’esperança per seguir lluitant.
Us demanem que alleugeu els sofriments dels presos, dels captius, dels deportats, dels abandonats.
Il·lumineu els dirigents de la societat i els qui han
d’impartir justícia en tantes causes i conflictes.
Apropeu-nos a tots al Regne del vostre Fill, que va
passar alliberant, consolant i guarint tantes persones. Encoratgeu-nos, advocada nostra, i intercediu
per nosaltres, per tal que el nostre món pugui respirar millor en la concòrdia, el perdó i la pau.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 11 de setembre:
Leonor Vargas Burgoa, filla de Guido i de Paola.
Aitara Harinero Gallego, filla d’Izan i d’Alba.
Chloe Vargas Hidalgo, filla de Grober i de Benita.

DEFUNCIÓ
Dia 9 de setembre:
Narcís Barnosell Colomer, de 81 anys.
Dia 12 de setembre:
Teresa Vacas Arenas, de 84 anys.
-----------------

AÑO DE SAN JOSÉ
“Las personas que cuidan y atienden a otros
pueden encontrar en San José –el hombre que
pasa desapercibido, el hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta– un intercesor, un
apoyo y una guía en tiempos de dificultad”,
escribe el Papa Francisco en la carta
apostólica “Patris corde”, donde presenta el
año dedicado a San José.

LA NOSTRA HISTÒRIA
PAU, DE PERSEGUIDOR A MISSIONER
Al voltant de l’any 36, encara eren
recents la mort i la resurrecció de
Jesús, Pau és a Jerusalem i fa
costat a aquells jueus que volien
perseguir als primers cristians,
perquè deien que Jesús de
Natzaret era el Messies enviat per Déu. Fins i tot
s’ofereix per anar a Damasc (Síria) i agafar un grup
de cristians que hi ha en aquella ciutat. Però pel
camí fa un canvi radical: se li apareix Jesús
ressuscitat i li pregunta: “Saule, Saule, per què em
persegueixes?” Pau cau a terra i perd la visió.
Després és portat a Damasc, on és instruït per un
deixeble cristià que es deia Ananies, que li
comunica que el Senyor l’ha escollit perquè doni
testimoni davant de tothom. Pau recobrà la vista i
es va fer batejar, i va passar de ser un perseguidor
de la fe cristiana a ser-ne el missioner més
important.

VIDA COMUNITÀRIA
INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI
Continuen les inscripcions per al nou curs de
Catequesi, fins al 30 de setembre, a les hores de
despatx de les parròquies:
– A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12 h.
– A la Immaculada (amb Poble Nou), dimarts i
dijous, de 4’30 a 7 de la tarda.
– Al Bon Pastor, presencialment els diumenges a
la missa de les 9 h, o bé al tel. 972 670 711 o al
c/e bonpastor.figueres@gmail.com.
– A la Sagrada Família, dies 23 i 30 de setembre,
de 6 a 7 de la tarda.
– A La Salle, pels alumnes del col·legi, al mateix
centre.
S’inscriuen al primer curs els infants que ara comencen el 3r curs de Primària o que compleixen
8 anys durant l’any en curs. Els qui ja han fet el
primer curs d’Iniciació s’han d’apuntar per al
segon, i els qui ja han fet la Comunió s’inscriuen
a la catequesi de Seguiment i de Professió de Fe.
També es pot fer la inscripció telemàtica a través
de l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/
Catequesi de Confirmació.– Els joves a partir de
2n i 3r d’ESO i més grans, si han fet la Primera

Comunió, es poden inscriure a la catequesi de
Confirmació, que començarà el dia 22 d’octubre.
– També s’ofereix catequesi pels adults que
vulguin rebre la Confirmació o el Baptisme i els
sagraments de la Iniciació Cristiana.
BAPTISME D’ADULTS
Diumenge vinent a les 6 de la tarda, a la Catedral
de Girona, rebran els baptisme i els sagraments
de la Iniciació Cristiana els catecúmens que s’hi
han estat preparant a les parròquies.
ROMERIA DE FIGUERES AL MONT
La romeria anual de la ciutat de Figueres al
santuari de la Mare de Déu del Mont serà, si Déu
vol, el dissabte dia 2 d’octubre, amb la
celebració de la Missa a les 12 h. Hi ha la
possibilitat de pujar en minibus, amb sortida de
la Plaça del Sol de Figueres a les 10’30 h. Per
apuntar-s’hi, cal trucar a la Núria: 620 889 424.
Per pujar a peu des de Falgars se surt a les 9 del
matí amb cotxes des de l’aparcament de l’Esclat
de la carretera d’Olot. En aquest cas cal trucar
el 972 670 711 o al 676 199 655. El dinar pot ser
de pícnic personal o reservar taula al restaurant
del santuari, al 972 193 974.

