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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

JOSEP, PARE DEL SILENCI FECUND
Mateu i Lluc són els dos evangelistes
que fan referència, en els dos primers
capítols dels seus evangelis, a sant
Josep, amb poques dades i cap paraula
atribuïda a Josep, però és suficient per
posar de relleu, des de la humilitat, el
paper central de Josep en la història de
la salvació. Sense necessitat de paraules, Josep ens ensenya les grans lliçons d’acollir la
nostra fragilitat i d’estimar sense posseir.
El Papa Francesc, en la seva exhortació “Patris corde” (“Amb cor de pare”) publicada amb motiu dels
150 anys de la proclamació de sant Josep com a patró de l’Església Universal, parla de Josep, l’humil
fuster, promès de Maria, l’home just, sempre disposat a fer la voluntat de Déu. I glossa aquests
capítols: pare de la tendresa, pare de l’obediència,
pare de l’acolliment, pare del coratge creatiu, pare treballador, pare a l’ombra.
El Papa ens recorda que tots els qui estan aparentment ocults o en “segona línia” tenen un protagonisme inigualable en la història de la salvació. I que
la gent corrent, les persones comunes i senzilles, que

de fet són les que aguanten les famílies i el món,
poden trobar en sant Josep, l’home que passa
desapercebut, l’home de la presència divina, discreta
i oculta, un suport i una ajuda en temps de dificultat.
I mireu quina cosa més actual diu el Papa. Que veient
les coses que passen, tant del temps d’Herodes com
d’ara, es podria tenir la impressió que el món està a
mercè dels forts i dels poderosos, però la “bona
notícia” de l’Evangeli consisteix a mostrar com,
malgrat l’arrogància i la violència dels governants
terrenals, Déu sempre troba un camí per a complir el
seu pla de salvació. L’Evangeli ens diu que Déu
sempre aconsegueix salvar el que és important, amb
la condició que tinguem el mateix coratge creatiu del
fuster de Natzaret, que sabia transformar un problema
en una oportunitat, anteposant sempre la confiança
en la Providència.
Josep, que va haver de fugir a Egipte amb la Sagrada Família, és un sant patró especial per a tots aquells
que han de deixar la seva terra a causa de la guerra,
l’odi, la persecució o la misèria.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“El món està en flames. Però per damunt
de totes les flames s’alça la creu,
incombustible”.

ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

Edith Stein, Santa Teresa Beneta de la Creu

La Paraula del diumenge

DIUMENGE III DE QUARESMA
“El Senyor li digué: “He vist les
penes del meu poble a Egipte
i he sentit el clam que li
arrenquen els seus explotadors”.
(Del llibre de l’Èxode)
“Cavaré la terra i la femaré, a
veure si fa fruit d’ara endavant;
si no, ja la podreu tallar”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Nou mesos justos abans de
Nadal, celebrem aquesta
antiga festa en què es
commemora l’anunci de
l’àngel a Maria i l’encarnació
del Fill de Déu. És l’escena
que ens narra l’evangeli de
Lluc a la missa del dia 25 de
març, en un diàleg entre la jove Maria i l’àngel
Gabriel, que acompleix la seva missió de ser
portador d’un missatge que canvia la història de la
humanitat. Tot s’esdevé de manera bella i senzilla.
Déu no imposa; proposa i espera la resposta de
Maria, la plena de gràcia. Ella no acaba de comprendre l’abast del qui engendrarà en el si de les
teves entranyes i del que suposa el seu sí a l’àngel,
però accepta, perquè estima i confia.

MOVIMENT PARROQUIAL

LA NOSTRA HISTÒRIA

DEFUNCIÓ
Dia 14 de març:
Teresa Vergés Juanola, de 94 anys.

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

CONVERTIRSE Y DAR FRUTO
El evangelio nos habla de la higuera estéril. En la
Biblia la higuera es figura del pueblo de Israel. Si
no da fruto, es inútil que ocupe lugar. Una Iglesia,
una comunidad que no dé fruto no tiene razón de
ser. La conversión no es solo “hacer penitencia”,
en el sentido de realizar unas obras de ayuno o
de limosna. La palabra griega “penitencia” es
“metanoia”, que significa “cambio de mentalidad”.
Lo que nos pide la Cuaresma es un cambio en un
nivel bastante más profundo que el de las meras
obras exteriores. Ante el Reino de Dios hay que
decidirse. Hay que dar fruto.
Nos preguntamos: ¿Qué me está pidiendo Dios
aquí y ahora? ¿De qué me debo convertir? ¿Qué
frutos tengo que dar en mi vida personal, en la
parroquia, en el ambiente en el que me desenvuelvo?

L’ART EN L’IMPERI ROMÀ CRISTIÀ
Al segle IV, amb la conversió de
l’emperador Constantí, quan el
cristianisme s’introdueix a l’Imperi i els concilis expliquen la
doctrina sobre Jesucrist, es
dona una gran importància a la
conservació dels continguts doctrinals de la fe.
Jesucrist és representat sovint com un Mestre, amb
els evangelis a la mà, en els mosaics dels absis de
les grans basíliques que es construeixen acabada
l’època de les persecucions per poder encabir els
fidels per al culte.
L’art cristià sempre ha tingut una funció pedagògica i catequètica, segons la mentalitat de
l’època. Al segle IV, la figura de l’emperador, ple de
poder i majestat, inspira algunes representacions
de Crist com a vencedor del mal i de la mort.

VIDA COMUNITÀRIA
AVUI, DIA DEL SEMINARI
Avui celebrem el DIA DEL SEMINARI, amb la
pregària per les vocacions i la col·lecta extraordinària destinada al Seminari Diocesà i Interdiocesà. El lema d’enguany és: “Sacerdots al
servei d’una Església en camí”.
CONFERÈNCIA SOBRE REMBRANDT
Dijous que ve, dia 24, a les 8 del vespre, a
l’església de la Immaculada, tindrà lloc la
conferència quaresmal a càrrec de Mn. Miquel
Oliveras, sobre el tema “Rembrandt i la Resurrecció. Aproximació a l’experiència pasqual
dels deixebles d’Emaús”, amb projecció de les
imatges per la pantalla. Hi som convidats!
ARXIPRESTAT
Dijous vinent, reunió dels mossens i diaques de
l’Alt Empordà al santuari de La Salut.
VIA CRUCIS
Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.
AJUDA A UCRAÏNA
Des de Càritas Diocesana s’estan recollint donatius a través d’un número de compte habilitat
especialment per l’emergència d’Ucraïna. Pot ser

una bona manera d’aplicar l’almoina penitencial
d’aquesta Quaresma:
ES2921000002570211445404 i Bizum 01580 i a
www.caritasgirona.cat
VETLLA DE TAIZÉ A BÀSCARA
La Vetlla de pregària estil Taizé d’aquesta
Quaresma es farà a la parròquia de Bàscara, el
divendres dia 1 d’abril, a les 20 h. Com és
habitual, hi haurà pregàries, cants, meditació,
silenci i testimoniatge.
CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DE LA
PENITÈNCIA
Les Celebracions comunitàries del Perdó
d’aquesta Quaresma seran:
Dissabte, dia 9 d’abril, a la parròquia de Santa
Maria del Poble Nou, a les 7 de la tarda.
Dilluns, dia 11 d’abril, a la parròquia de Sant Pere,
a les 19’30 h, celebració conjunta de les
parròquies.
RECORDATORI DE MASCARETA
Mentre les autoritats sanitàries no disposin el
contrari, segueix vigent la normativa de portar la
mascareta posada a l’interior de les esglésies. En
canvi, no hi ha límit d’aforament. Preguem que es
tingui en compte com a mesura preventiva i de
respecte.

