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D’UN JARDÍ A UN DESERT?
El papa Francesc ha dit
solemnement: “De les mans de
Déu hem rebut un jardí; no podem
deixar un desert als nostres
descendents”. Davant la “depredació” del nostre món, Francesc
alerta que el nostre planeta està
malalt i que calen accions concretes perquè no
empitjori fatalment.
Proposa un programa que pretén implicar tot el món
catòlic en un procés de conversió ecològica, per
promoure una ecologia humana integral, segons
l’esperit de l’encíclica “Laudato si’”.
Es tracta de tenir cura de la Terra, la nostra casa
comuna, una casa que pateix les ferides que
provoquem per una actitud depredadora, que ens fa
sentir amos del planeta i dels seus recursos i ens
autoritza a un ús irresponsable dels béns que Déu ens
ha donat pel gaudi de tots.
Aquestes ferides, assenyala el Papa, avui es
manifesten dramàticament en una crisi ecològica
sense precedents que afecta el sòl, l’aire, l’aigua i
l’ecosistema en el qual viuen els éssers humans, i
l’actual pandèmia ha fet sortir a la llum de forma

contundent el clam de la natura i el dels pobres, que
són els que més en pateixen les conseqüències.
Davant d’aquest panorama, Francesc insisteix que
necessitem un nou enfocament ecològic que
transformi la nostra forma de viure en el món, els
nostres estils de vida, la nostra relació amb els
recursos de la Terra i, en general, la nostra forma de
veure la persona humana i de viure la vida. De fet, ens
ve a dir que aquesta ecologia humana integral ha
d’involucrar no solament les qüestions ambientals
sinó la persona en la seva totalitat.
Quin tipus de món volem deixar als nostres petits i
joves?, es pregunta el Papa. Perquè el nostre
egoisme, la nostra indiferència i els nostres estils
irresponsables amenacen seriosament el futur.
Des de la “Plataforma d’acció Laudato si’” es
procurarà, doncs, respondre al crit de la Terra, al crit
dels pobres, promovent una economia ecològica, un
estil de vida senzill, sostenible, una educació i una
espiritualitat ecològiques. L’esperança és que tots
podem col·laborar-hi, cadascú des de les seves
possibilitats, perquè ens afecta a tots.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana
Pensament de la setmana

“Gran és aquella persona que per brillar
no necessita apagar la llum dels altres”.

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XII DURANT L’ANY
“Aquells que viuen en Crist
són una creació nova; ha
començat un món nou”.
(De la 2ª de Pau als de Corint)
“El vent amainà i seguí una gran
bonança. Després digué:
“Per què sou tan porucs?
Encara no teniu fe?”.
(De l’evangeli segons sant Marc)

PREGÀRIA A SANT JOAN BAPTISTA
Sant Joan Baptista, beneït des
d’abans de néixer, el profeta més
gran nascut de dona i màrtir gloriós,
predicador de la veritat i precursor
del Sol de justícia, dona’ns la força
per vèncer totes les pors i la saviesa
per avançar en el testimoni evangèlic.
Excels Sant Joan, que vares viure amb humilitat i
fidelitat, que després de la teva missió vares saber
anar desapareixent perquè emergís el Crist Salvador
i inaugurés el Regne de Déu enmig dels humans,
ajuda’ns a saber estar en el lloc adequat per servir la
família, la societat, l’Església. Allunya de nosaltres tot
tipus d’egoisme i de tancament, perquè estiguem
sempre oberts a la vida, a l’amor, al treball, a la fe i a
l’esperança que tant necessitem.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 12 de juny:
Marc Prat Vila, fill d’Andrés i d’Eva;
Fabián José Manuel Valencia Fibla,
fill d’Anderson Fabián i de Thais;
Wisal Aparecida Sosse-Alaoui De Lima,
filla d’Abdelali i de Lucilene María.

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

VIVIR LAS PROMESAS BAUTISMALES
No basta haber sido bautizados para ser hijos de
Dios. Es preciso que este bautismo no sea
considerado recuerdo de un sacramento recibido
hace mucho tiempo, sino que se transforme en un
empeño renovado de fidelidad todos los días.
Ser de verdad hijos de Dios significa traducir en
actitudes de vida las promesas bautismales, para
colaborar con Jesús en la construcción del reino
de Dios, que es la sociedad diferente donde el
hombre puede ser libre y feliz, renunciando
voluntariamente a los tres falsos valores del
dinero, de la ambición y del poder”.
Alberto Maggi

LA NOSTRA HISTÒRIA
COL·LECCIONS O SEQÜÈNCIES ALS EVANGELIS
Mentre es gestaven els Evangelis escrits, en les
predicacions missionals dels Apòstols s’agrupaven
els miracles, signes del Regne. Mateu reuneix
intencionadament la guarició d’un leprós jueu, del
criat del centurió romà i de la sogra de Pere (Mt 8,117), per mostrar que totes les categories de persones
–jueus, pagans, deixebles– són beneficiaris de l’obra
salvadora de Crist.
Pel que fa a les controvèrsies de Jesús amb els
escribes i fariseus, també es varen formar col·leccions
de discussions doctrinals pels predicadors (Mc 2,13,6). Així, a força de repetir, els Apòstols missatgers
formaven agrupacions o cadenes de sentències,
paràboles, miracles i controvèrsies, material oral que
ja començava a posar-se parcialment per escrit. És la
fase de gestació d’un Evangeli parlat i viscut, només
parcialment escrit en seqüències.

VIDA COMUNITÀRIA
RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CORPUS
A la col·lecta de la festa de Corpus, a favor de Càritas, es van recollir:
Sant Pere: 2.140 €; Immaculada: 1.965 €
Bon Pastor: 367’20 €; Poble Nou: 975 €
Sagrada Família: 463’90 €
SANT JOAN BAPTISTA
Dijous vinent, festa de Sant Joan Baptista, la missa
serà com els dijous, a les 19’30 h, a l’església de la
Immaculada. Inclourà la Unció dels Malalts comunitària per qui la vulgui rebre.
ACTES ENTORN DE LA FESTA DE SANT PERE
Amb motiu de la solemnitat de Sant Pere, patró de
la parròquia mil·lenària i de la ciutat de Figueres,
oferim a tothom una sèrie d’actes:
Dissabte, dia 26: A les 11 h, visita guiada al temple.
Reservar a turisme@figueres.org o al telèfon
972503155.
Dilluns, dia 28: Conferència “Dalí, la religió i
l’església de Sant Pere”, a càrrec de Mariona
Seguranyes i Josep Playà. A les 7 de la tarda, a
l’església de Sant Pere. Entrada gratuïta amb
inscripció prèvia a www.amicsmuseusdali.com o

deixant missatge al tel. 972677520: Amics dels
Museus Dalí.
Dimarts, 29: A les 12 h, Ofici Solemne al temple
parroquial de Sant Pere, amb el cant dels Goigs.
Després de missa, Repic-concert manual de campanes a càrrec de Blai Ciurana i altres especialistes.
A les 7 de la tarda: Concert d’orgue i contrabaix del
dia de Sant Pere. A càrrec de l’organista Izumi Kando i del contrabaixista Josep Quer. Al temple de
Sant Pere, amb entrada gratuïta.
UNCIÓ DELS MALALTS COMUNITÀRIA
La Unció dels Malalts de forma Comunitària tindrà
lloc en les següents parròquies i celebracions:
Immaculada: Dijous, 24 de juny, a les 19’30 h.
Sant Pere: Dissabte, 3 de juliol, a les 18 h.
Sagrada Família: Dissabte, 3 de juliol, a les 20’15 h.
Bon Pastor: Diumenge, 4 de juliol, a les 9 h.
Poble Nou: Dissabte, 10 de juliol, a les 19 h.
És recomanable rebre el sagrament amb ple
coneixement i en comunitat, per part de persones
grans i de salut precària. I a casa o als centres
geriàtrics i sanitaris, sempre que es demani.

