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Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

NADAL I EL PROJECTE DE DÉU
No és que Déu es faci present per Nadal. Nadal ens
recorda que Ell és
present. Tot l’any, sempre.
Ara bé, per Nadal, se’ns
encén alguna cosa a
dintre i sentim com una
pregona necessitat de
creure en Déu, un Déu que ens ofereix un projecte
de fraternitat universal, com ens recorda insistent el
papa Francesc.
Aquesta encarnació de Déu ve marcada per
l’abaixament i la humilitat. Jesús naixerà en un
estable i morirà en una creu. Voleu més “debilitat” i
més “pobresa”? El naixement de Jesús no va ser
registrat a les cròniques de l’alta societat del seu
temps. Els protagonistes del seu naixement, Maria
i Josep, els pastors, eren gent senzilla i dèbil
econòmicament, culturalment i socialment.
El missatge de Nadal només fa impacte quan el
copsem amb profunditat. És per persones madures.
Entre tots, però, l’hem infantilitzat i banalitzat. Déu
fa descansar la seva glòria en la fragilitat d’un nen,
ja que la grandesa de Déu es troba en la petitesa.
Ara bé, aquest Infant de Betlem ve per canviar la

Pensament de la setmana

“Déu ha fet el món com el mar
fa la platja: retirant-se”
Hölderlin
La Paraula del diumenge

DIUMENGE IV D’ADVENT
“Déu és l’únic ple de saviesa.
Glòria a ell eternament
per Jesucrist”.
(De la carta de sant Pau als Romans)
“No tinguis por, Maria; Déu t’ha
concedit el seu favor. Tindràs un fill
i li posaràs el nom de Jesús”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)

història, és l’alternativa per entendre la vida no des
de la prepotència i l’egoisme (causa de totes les
crisis) sinó des de la senzillesa, el servei i el
compromís. És aquest el Nadal que hauria d’arribar
als homes i dones d’avui.
Aquest any tot és diferent, i moltes famílies
lamenten no poder-se reunir tots a taula com cada
any. Però Nadal, abans de ser una festa de taula, és
una festa de l’esperit. Jesús no ha nascut a Betlem
per donar ocasió de fer-se regals, cantar nadales, i
seure a taula amb tota la família. Tot això és bo, però
Jesús va més enllà, més a fons.
Jesús ha nascut a Betlem perquè les persones
tinguem on agafar-nos per arribar a ser persones i
formar una gran família amb totes les lletres amb
què Déu ha pensat l’home i la humanitat.
El nostre món no escoltarà ni meditarà gaire la
Paraula de Déu i, en canvi, farà molt de soroll i molta
gatzara, malgrat els perills de la pandèmia.
I l’Infant Jesús, que tanta vida porta dintre seu,
guardarà silenci. També el silenci forma part del
llenguatge de Déu. Per qui el vulgui entendre...
BON NADAL.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés
Testimoni de la setmana

SANT ESTEVE
L’endemà de Nadal, per mostrar que
seguir Jesús té conseqüències
serioses, celebrem sant Esteve, el
primer seguidor de Jesús que va
donar la vida per ell, el primer
testimoni màrtir.
Escollit per la comunitat –perquè
estava ple de l’Esperit Sant– com un
dels set diaques per a ser responsable dels
cristians que procedien de la cultura grega, va
marcar clares distàncies amb la religió i les lleis
jueves, afirmant que el missatge evangèlic va
més enllà de tota barrera de raça o religió. Per
això va ser detingut i condemnat a morir
apedregat. Mentre l’apedregaven, imitant Jesús,
va mostrar els criteris bàsics del cristià: confiar
en Déu, i estimar i perdonar com Jesús.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 12 de desembre:
Lucas Sánchez Fernández, fill de Javier i de Rocío.
-----------------

ACÉRCATE A BELÉN
Acércate a Belén a escuchar ese “evangelio”
que se te anuncia también a ti, esa gran noticia
que cada ser humano puede repetir con
asombro: “Me ha nacido un Salvador”.
Recuerda lo que dice San Ignacio: “Todo esto
por mí”. Atrévete a pensar que tú has
provocado la encarnación.
Acércate a Belén a aceptar que estén dirigidas
también a ti las palabras que oyeron los
pastores: “Paz a los hombres a quienes ama el
Señor”.
Consiente a ese amor torrencial y envolvente de
Dios que se nos regala en Jesús y deja que
brote en ti una urgencia agradecida de
responder a ese amor”.
Dolores Aleixandre

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA CREU PROCESSIONAL DE PLATA (i 2)
Al revers de la creu, presidit per l’Anyell Pasqual, hi
ha uns esmalts als extrems que representen el blat
i el raïm, símbol de l’Eucaristia, i la flor i l’olivera per
fer-ne el sant Crisma. A la fornícula superior hi ha la
imatge de sant Pere, i a les dels extrems les figures
de sant Cels i sant Rústic. Al nus de la creu hi ha la
data de la benedicció (29-6-1950) i els escuts de la
ciutat de Figueres i d’Acció Catòlica. Les vuit cares
del nus fan referència a sacrificis bíblics i la
inscripció que l’envolta diu Christum Regem
Dominum, venite adoremus al·leluia (A Crist Rei i
Senyor, veniu adorem-lo, Al·leluia), que correspon a
la festa de l’Exaltació de la Santa Creu. El peu que
sosté la creu representa les tres avemaries i va ser
dissenyat per l’arquitecte Pelayo Martínez.
(Del llibre del Mil·lenari “L’església de Sant Pere de
Figueres”)

VIDA COMUNITÀRIA
RESULTAT DE LA COL·LECTA PEL SEMINARI
El passat dia 8, pel Seminari, es van recollir:
Sant Pere: 780 €; Immaculada: 815 €
Bon Pastor: 191’15 €; Sagrada Família: 617’40 €
Poble Nou: 304’20 €
CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DEL PERDÓ
Les Celebracions Comunitàries del Perdó
d’aquest Advent són aquest dissabte, dia 19, a
l’església del Poble Nou, a la missa de les 19 h.
I també:
– Dimecres vinent, dia 23, a l'església de Sant
Pere, a les 19’30 h.
MISSES DE NADAL
La vigília del dia de Nadal hi haurà aquestes
misses:
A l’església de Sant Pere, a les 6 de la tarda.
A l’església de la Immaculada, a 2/4 de 8 del vespre (19’30 h).
El dia de Nadal, les misses són com els
diumenges:
A les 9, al Bon Pastor. A les 11, a la immaculada.
A les 12, a Sant Pere.
La col·lecta de Nadal serà per Càritas de
Figueres.

El dia de Sant Esteve, essent dissabte, hi haurà
les misses habituals anticipades al diumenge.
BENEDICCIÓ DE L’ESCULTURA
DEL MIL·LENARI
Diumenge vinent, festa de la Sagrada Família,
després de la missa de 12 a Sant Pere, tindrà lloc
la benedicció d’una escultura commemorativa
del mil·lenari de la parròquia, titulada “Agnus
Dei”, que representa la Sagrada Família, amb una
columna de pedra que fa referència a la figura de
sant Pere i també a Salvador Dalí. L’obra, de
l’artista Duaita Prats, ha estat oferta gratuïtament
i es col·locarà a la capella lateral de pujada al
campanar
CAPELLETES DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Les capelletes de la Sagrada Família, en molts
casos han reduït la seva circulació per les cases a
causa de la pandèmia. Les zeladores poden lliurar
la recaptació a la parròquia, que ho destina a la
comunitat de Santa Anna de Terrades que acull
persones en situació precària de salut i social.
UN BON REGAL DE NADAL
Suggerim regalar cultura aquest Nadal, amb el
llibre del mil·lenari “L’església de Sant Pere de
Figueres. Un recorregut per la història i l’art”,
a 20 €. Demaneu-ne a la parròquia.

