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El Papa Francesc, des que va iniciar
el seu pontificat, sempre ha escollit
visitar llocs conflictius, fronterers, per
donar un missatge de pau i fraternitat
universals i per fer costat a les
minories catòliques.

Acabem d’assistir a un viatge històric
a l’Iraq. A Najaf, un dels llocs més sagrats de l’Islam
xiïta, el bisbe de Roma es reunia amb el gran aiatol·là.
El Pontífex declarà: “En nom de Déu, per salvaguardar
la pau necessitem entrar junts en una mateixa arca,
per navegar pels mars tempestuosos del món, l’arca
de la fraternitat”.

I Francesc, conscient del lloc i del moment, digué: “He
vingut aquí com un creient assedegat de pau, com un
germà que busca la pau amb els germans. Voler la
pau, promoure la pau, ser instruments de pau; estem
aquí per això. No hi ha alternativa: o construïm el futur
junts o no hi haurà futur. La pau i la justícia són
inseparables”.

El gran Imam i el Papa van signar la declaració d’Abu
Dhabi sobre la fraternitat humana, tot dient: “La

resposta a la guerra no és pas una altra guerra; la
resposta a les armes no són pas altres armes; la res-
posta és la fraternitat humana. És el repte de l’Iraq i
de tantes altres regions en conflicte”.

Un altre d’aquests països en conflicte és Birmània, on
un cop d’estat ha provocat una escalada de la
violència i de la repressió. Una imatge significativa que
ha sortit als mitjans i que es pot trobar per internet és
la d’una religiosa d’aquell país agenollada davant
d’una filera de policies armats fins a les dents,
implorant que s’aturi el bany de sang i posin fi a la
repressió. Els policies, atònits davant de la fortalesa
espiritual d’aquella dona fràgil davant seu, van sentir
encara d’aquella monja: “Si realment necessiteu
matar, aquí em teniu, puc donar la meva vida”.

Benaurada! Sí, com va dir el Papa a la minoria catò-
lica i perseguida de l’Iraq: “Benaurats. Aquesta és la
paraula que us he vingut a dir: Jesús diu benaurats als
perseguits, als que treballen per la pau. Ell us dona la
gràcia de seguir sempre endavant sense desanimar-
vos, creixent en l’amor”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

MISSATGERS DE LA FRATERNITAT

Suplement del Full

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

Pensament de la setmana

“Els meus límits no tenen pas l’última paraula,
sinó la confiança en Déu”.

Maria del Mar Albajar, abadessa

La Paraula del diumenge
DIUMENGE V DE QUARESMA

“Posaré la meva llei en el seu
interior, l’escriuré
en els seus cors”.

(Del llibre de Jeremies)

“Si el gra de blat, quan cau
a terra, no mor, queda sol, però
si mor, dona molt de fruit”.

(De l’evangeli segons sant Joan)

Testimoni de la setmana

L’EXEMPLE DE SANT JOSEP
Sant Josep és un personatge
silenciós del Nou Testament. Sense
buscar cap protagonisme, compleix
discretament la missió encarregada
per Déu mateix. Es tracta d’un home
just, un mestre en la fe, ja que va
saber confiar en Déu tot i no acabar
d’entendre el que estava vivint. És
hereu d’una llarga tradició de l’Antic Testament,
d’homes i dones que, malgrat les circumstàncies
que vivien, van fiar-se de Déu. Van acceptar la se-
va història personal com una baula a través de la
qual Déu anava desplegant el seu pla de salvació.
Josep, dòcil i deixant-se guiar, i confiant en la seva
família, permetia que la seva vida estigués al ser-
vei de la voluntat de Déu. La seva feina callada va
donar un fruit que ens ha arribat a nosaltres.



AVUI, DIA DEL SEMINARI

Avui celebrem el Dia del Seminari, aquest any amb
el lema “Pare i germà, com sant Josep”. Preguem
per les vocacions al servei de pastors i fem la
col·lecta extraordinària pel Seminari diocesà i in-
terdiocesà i pel treball vocacional.

CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DEL PERDÓ

Les Celebracions comunitàries del sagrament de la
Penitència tindran lloc:

Dissabte vinent, dia 27, a la missa de la parròquia
del Poble Nou, a les 7 de la tarda.

Dilluns, dia 29, a la parròquia de Sant Pere, a les
19’30 h, celebració conjunta de les parròquies.

DIUMENGE DE RAMS

Diumenge vinent, Diumenge de Rams, per raons
sanitàries la benedicció de palmes i rams es farà
a l’interior, des de l’altar al començament de cada
missa, a les 9 al Bon Pastor, a les 10 a la Marca de
l’Ham, a les 11 a la Immaculada i a les 12 a Sant
Pere. Després, si hi ha gent a fora, el mossèn
sortirà a beneir els rams, i la gent haurà de
guardar les distàncies.

HORARIS DE SETMANA SANTA

Els horaris unificats del Tridu Pasqual, que distribui-
rem la setmana vinent en uns fulls a part, seran:

DIJOUS SANT

A les 19’30, a l’església de la Immaculada: Missa de
la Cena del Senyor. Tot seguit, pregària d’adoració
al Santíssim a la mateixa església.

DIVENDRES SANT

A les 11 h, Via Crucis: a l’església del Bon Pastor.

A les 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere: Cele-
bració de la Passió i Mort de NSJC.

DISSABTE SANT, VETLLA PASQUAL

A les 20 h, Vetlla Pasqual: a l’església de la Immacu-
lada. No hi ha cap més missa anticipada.

DIUMENGE DE PASQUA

Misses habituals dels diumenges i festius al matí.

VIA CRUCIS

Els divendres de Quaresma a les 9’30 h, a l’església
de Sant Pere. I els dilluns, a les 16’30 h, a la parrò-
quia del Bon Pastor.

ARXIPRESTATS DE L’ALT EMPORDÀ

Reunió dels preveres i diaques aquest dimarts.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

D’ON PROVÉ LA PARAULA EVANGELI?

En el Nou Testament la paraula Evangeli apareix 73
vegades, de les quals corresponen a Pau 57, a Marc
8, a Mateu 4, als Actes 2, a l’Apocalipsi 1, a Pere 1.
però el seu origen és molt anterior.

En l’època clàssica “evangeli” significa la re-
compensa donada al missatger que porta una bona
nova, de pau o de victòria, com surt a l’Odissea
d’Homer. En temps hel·lenístic, “evangeli” significa
“el missatge que fa feliç” a qui el rep, com
l’entronització d’un emperador que porti la pau al
poble.

Per tant, en el Nou Testament, escrit en aquesta
època hel·lenística, el terme “evangeli” significa no
una bona nova qualsevol, sinó la Bona Nova per
excel·lència, l’arribada del Regne de Déu i de la
nostra salvació en Crist (Ef 1,13).

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 10 de març:
Rosa Álvarez San Martín, de 64 anys.

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

Solo Dios puede dar la fe, pero nosotros podemos
dar testimonio.

Solo Dios puede dar esperanza, pero nosotros po-
demos dar confianza a los demás.

Solo Dios puede dar amor, pero nosotros podemos
enseñar a todos a amar.

Solo Dios puede dar la paz, pero nosotros podemos
sembrar la unión.

Solo Dios es el camino, pero nosotros podemos se-
ñalarlo a los demás.

Solos Dios es la luz, pero nosotros podemos hacerla
brillar a los ojos de todos.

Solo Dios no necesita de nadie, pero prefiere con-
tar con todos nosotros.

San Juan XXIII


