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Ens fixem avui en la simbologia
dels 4 evangelistes, repre-
sentats tradicionalment pel lleó,
el bou, l’home i l’àguila. Se’n diu
“tetramorf”, que significa, lite-
ralment, quatre formes. Aquesta
paraula s’havia utilitzat per
referir-se a la representació dels
quatre elements fonamentals,
terra, aire, aigua i foc, l’essència
de totes les coses segons la filo-
sofia grega. Per això no és
casual que fossin justament
quatre els Evangelis triats com a
oficials o canònics.

Les fonts d’aquesta iconografia cristiana es remunten
a la Bíblia, al llibre del profeta Ezequiel, que descriu
quatre criatures alades d’aparença humana, i al llibre
de l’Apocalipsi, que descriu quatre éssers vivents que
envolten la figura del tron del Crist.
L’home alat o àngel representa Mateu, perquè el seu
evangeli comença amb la genealogia de Crist, el Fill
de l’Home. Significa, a més, l’amor diví, que és enviat
als humans a través dels àngels, missatgers de Déu.
El lleó representa l’evangeli de Marc, perquè el seu
Evangeli comença parlant de Joan Baptista, “veu que

clama en el desert”, una veu com la del lleó, animal
que s’associa a la força i la noblesa, atributs de Jesús.
El bou o brau representa l’Evangeli de Lluc, perquè al
seu inici ens situa al Temple de Jerusalem, lloc on
s’oferien animals en sacrifici a Déu; i el bou és símbol
del sacrifici que permet a l’home superar les passions
i obtenir la pau.
L’àguila representa l’Evangeli de Joan, perquè al
començament ens parla de Jesús com la Paraula que
era a les altures de Déu, com l’àguila, que s’eleva sobre
les altres aus; indicant així també que Joan és un
Evangeli més elevat, abstracte i teològic que els altres.
Els 4 evangelistes amb els seus símbols estan
bellament esculpits per Carles Collet a la trona dita de
l’Evangeli del temple de Sant Pere de Figueres. El
Mil·lenari és una bona ocasió per apreciar-ho.
A propòsit dels evangelistes, ens plau recordar que
Antoni Gaudí va dedicar quatre de les sis torres
centrals del temple de la Sagrada Família de Barcelona
als quatre evangelistes, que representen la paraula de
Jesús. Sembla que serà a mitjans de l’any 2021 quan
les torres dels evangelistes i la torre central de Jesucrist
estiguin acabades. Serà una ocasió de donar-los a
conèixer encara més als visitants d’arreu del món... i a
la gent del país.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

SÍMBOLS DELS QUATRE EVANGELISTES
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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

Testimoni de la setmana

SANTA ÀGATA

Àgata (o Àgueda) fou martiritza-
da a Catània (Sicília), cap a l’any
250, en la persecució de l’em-
perador Deci, que considerava
els cristians com un dels princi-
pals obstacles per a la cohesió de
l’imperi. Com escriu sant Metodi
en un sermó: “Àgata incita, fins i tot amb el seu nom
(“bondat”), que tots l’imitin i, amb el seu exemple, ens
ensenya que tothom, ben d’hora, ha d’esforçar-se per
assolir el bé veritable, que és només Déu”.
Àgata va ser molt venerada a Roma i des d’antic el
seu culte s’estengué per tota l’Església. El seu nom
fou introduït al cànon romà de la Missa. Segons la
tradició, durant el turment li van arrencar els pits, per
això fou considerada patrona de les dides i també de
les dones en general.

Pensament de la setmana

“La solució de la fam en el món no està a les
nostres mans; però davant aquest problema

tan gran, tenim les nostres mans”.

La Paraula del diumenge
LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR

“Ara, Senyor, deixeu que el
vostre servent se’n vagi en pau.
Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo
a tots els pobles; llum que es
reveli a les nacions, glòria
d’Israel, el vostre poble”.

(De l’evangeli segons sant Lluc)



JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
A la missa de les 12 d’avui diumenge, a Sant
Pere, es pregarà amb i per les comunitats
religioses.

CAMPANYA CONTRA LA FAM
DE MANS UNIDES
El proper cap de setmana, 8-9 de febrer, se
celebra la col·lecta extraordinària de MANS
UNIDES de la Campanya contra la Fam. I el
divendres, dia 7, és el dia del Dejuni voluntari
per solidaritat. El lema és ben actual i dur:
“QUI MÉS PATEIX EL MALTRACTAMENT AL
PLANETA NO ETS TU”.
El projecte que aquest any les nostres
parròquies ajudaran a finançar és per millorar
la situació sanitària dels malalts del sud rural
del Txad (Àfrica), amb l’adquisició d’un
sistema de raigs X a l’hospital de la zona. Així
es podrà fer el diagnòstic clínic dels pacients.
Al davant del projecte hi ha les Missioneres
Combonianes.

MIL·LENARI.
EXPOSICIÓ DE FOTOS ANTIGUES
Amb motiu del Mil·lenari, s’ha inaugurat a
l'església de Sant Pere una exposició de
fotografies antigues titulada “El temple de
Sant Pere de Figueres: ahir i avui”.

Recordem que s’han fet uns tríptics amb tota
la programació del Mil·lenari d’aquest primer
trimestre. Els podeu trobar a les parròquies
de Figueres. El dilluns dia 17 de febrer
comença el cicle de conferències sobre la
història del temple de Sant Pere.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
AMB ELS AMICS DELS MALALTS
El diumenge dia 16 de febrer hi haurà la festa
que organitza l’Associació Amics dels Malalts
de Figueres al col·legi de La Salle. La missa
serà a la 1, el dinar de germanor a les 2, i
sobretaula amb actuacions musicals. Per
informació i reserves, fins al 13 de febrer, en
aquests telèfons: 609382659 (Eduard) o
600677085 (M. Lluïsa).

PREGÀRIA I ADORACIÓ A SANT JOSEP
Divendres vinent, primer de mes, a la capella
de la comunitat religiosa de Sant Josep hi ha
confessions a les 6 de la tarda, Exposició del
Santíssim a les 7 i pregària final de Vespres.

ACOLLIDA PREMATRIMONIAL
Diumenge vinent, trobada a l’alberg de Llançà
amb les parelles que es volen casar per
l’Església.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL BAPTISTERI DE SANT PERE (i III)

En les impostes dels arcs del baptisteri de Sant Pere
de Figueres, Carles Collet hi va esculpir els anuncis i
figures del baptisme que es troben en l’Antic
Testament: L’Arca de Noè que salva de l’aigua del
diluvi; el poble d’Israel que assoleix la llibertat
travessant l’aigua del Mar Roig; el mateix poble duent
l’Arca de l’Aliança travessant el riu Jordà i entrant a la
terra promesa; Naaman, guarit de la lepra pel profeta
Eliseu al Jordà; la visió del profeta Ezequiel sobre
l’aigua purificadora i renovadora procedent del
temple; i Jonàs, que fou llançat a l’aigua fugint de Déu,
on un monstre marí l’engolí i el vomità al cap de tres
dies perquè anés a Nínive a portar el missatge diví que
tenia encarregat.

L’aigua, lligada al tema de la salvació, és protagonista
en totes aquestes escenes de l’Antiga Aliança, a
través dels signes que prefiguren l’aigua salvadora del
Baptisme de la Nova Aliança, que ens fa fills de Déu
en Crist.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 23 de gener:
Antonio Martínez Senes, de 83 anys.

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

“No t’oblidis d’Haití!”

Aquest mes de gener s’han acomplert
deu anys del terratrèmol que va
desvastar Haití, el país més pobre
d’Amèrica. Després de la desgràcia,
varen anunciar la seva implicació la

comunitat internacional, la classe política
i les ONG que hi van anar, però no ha

canviat res. Una dècada després, els qui
sostenen els més damnificats són
missioners, religiosos, sacerdots i

membres d’entitats eclesials… els qui ja
hi eren abans del seïsme”.

(revista VIDA NUEVA, n. 3.160, gener 2020)


