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Senyor Jesús,
Com amembres de la comunitat cristiana que fa camí
a Figueres celebrem, agraïts, el Mil·lenari de l’església
de Sant Pere, mare de totes les nostres parròquies.
Venim i vivim d’unes arrels profundes que ens ama-
ren de la fe dels nostres avantpassats. Gràcies perquè
el vostre Esperit no ha deixat d’impulsar, de generació
en generació, la flama de la fe perquè fos escalf i llum
per a tots els figuerencs.
Malgrat els errors i pecats comesos per feblesa hu-
mana a través de la nostra història, Vós no us heu
desdit del vostre amor i, comho féreu a Pere, el nostre
patró, que també us negà tres vegades, ens heu
preguntat una i altra vegada: “Tu, deixeble de
l’Empordà, m’estimes?”.
Inserida en la societat de cada època, com el llevat a
lamassa, la parròquia ha detectat, a cada tombant de
la història, les necessitats de la població, i, amb més
omenys traça, ha aportat el reflex de la vostra llum en
forma d’atenció espiritual, sanitària, educativa o
social.
Avui ens toca a nosaltres agafar la torxa transmesa
pels qui ens han precedit. Per això us demanem,
Senyor, que ens ompliu de la vostra gràcia per viure
amb profunditat la joia de la fe i tenir encert a l’hora

d’interpretar els signes del temps que vivim, marcats
per grans canvis històrics i ara per la pandèmia del
coronavirus que ha afectat tot el món.
Implorem el vostre consol i la vostra pau per tants cors
trasbalsats per la manca de salut, de treball, de
companyia, de llar, de futur.
Feu que no siguem insensibles a cap sofriment dels
nostres germans que fan camí al costat nostre, com
tanta gent que us seguia pels camins de Palestina i
Vós els alimentàveu amb la vostra paraula i el vostre
pa.
No volem ser una Església que enyori les olles
d’Egipte ni rondini per les adversitats del camí, sinó
una comunitat orant, missionera, profètica i
samaritana. Que la celebració d’aquest Mil·lenari ens
inspiri per dibuixar el nostre futur a la llum del vostre
Esperit, que tot ho renova.
Que les generacions futures puguin aprendre a
estimar el llegat històric, social i espiritual que els
lliurarem, i que sota l’impuls potent dels apòstols Pere
i Pau sentin que, al darrere de les pedres venerables
d’aquest magnífic temple, són cridats a esdevenir
pedres vives de la comunitat reunida i enviada per
Vós, Senyor Jesús.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PREGÀRIA DEL MIL·LENARI DE SANT PERE DE FIGUERES
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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

Pensament de la setmana

“Educar la ment sense educar el cor
no és educar en absolut”.

Aristòtil

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XII DURANT L’ANY

“Senyor de l’univers: feu-me veure
com feu justícia, ja que és a vós
que jo he confiat la meva causa”.

(Del profeta Jeremies)

“No tingueu por dels qui maten
només el cos, però no poden

matar l’ànima”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

ACTUALITAT DE JOAN BAPTISTA

Joan, l’últim profeta de l’Antic
Testament, és una figura amb un
missatge ben actual perquè crida al
poble d’Israel –i avui a nosaltres– a
viure la justícia i la coherència entre
la vida i la fe, l’honestedat, la
solidaritat i la conversió al camí de
Déu. Per la seva fidelitat i radi-
calitat, Joan va ser empresonat i després
assassinat per Herodes, que es va sentir
desemmascarat i en fals davant del Baptista.

Si dels sants celebrem la festa el dia de la seva
mort, de Sant Joan celebrem el seu naixement el
24 de juny, al solstici d’estiu, sis mesos abans del
naixement de Jesús, de qui fou el Precursor.



RESULTAT COL·LECTA PER CÀRITAS
A la col·lecta del dia de Corpus a favor de
Càritas (local i diocesana) es van recollir 2.655€.
Gràcies!

HORARI ACTUAL DE MISSES
Dissabtes, a les 18 h. Diumenges, a les 12 h.
De dilluns a divendres, a les 10 del matí,
sempre a l’església de Sant Pere.

FESTA DE SANT JOAN BAPTISTA
Dimecres, dia de Sant Joan, la missa és com
cada dia a les 10 del matí, a l’església de Sant
Pere.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL MIL·LENARI

Divendres que ve, dia 26, a les 7 de la tarda, a
l’església de Sant Pere, tindrà lloc la
presentació del nou llibre titulat “L’Església de
Sant Pere de Figueres. Un recorregut per la
història i l’art”, de diversos autors,
col·laboradors i fotògrafs locals, comandats
per Anna Maria Puig. L’obra, molt completa i
ben editada, s’ha dut a terme amb motiu de la
celebració del Mil·lenari. L’acte serà presentat
per Francesc Cruanyes i intervindran els
autors. Es podran adquirir llibres a 20 €,

dedicats i signats, si es demana. També se’n
vendran el dia de Sant Pere i n’hi haurà
després a la venda en algunes llibreries i
establiments de la ciutat.

MOSTRA FOTOGRÀFICA POPULAR

Exposició del Mil·lenari amb fotografies
aportades per gent de Figueres. Inauguració
dissabte dia 27, després de la missa de 6,
a l’església de Sant Pere.

El diumenge s’estrena també la sardana del
Mil·lenari del compositor Jaume Cristau.

FESTA PATRONAL DE SANT PERE

El dia 29 de juny, festa de Sant Pere i Sant Pau,
la Missa Solemne de la festa serà a les 12 del
migdia, a l’església de Sant Pere, presidida pel
bisbe de Girona, Francesc Pardo, i conce-
lebrada per diversos mossens. La celebració
serà retransmesa en directe per EMPORDÀ TV.

Acabada la missa, Repic manual de campa-
nes a càrrec de Blai Ciurana, Ció Abellí i Jordi
Jordà.

A la tarda, a les 19 h, Concert d’orgue del
Mil·lenari, “Memorial Mn. Albert”, a càrrec de
Pau Riuró Bofill. Entrada gratuïta.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA CARTA POBLA DEL REI JAUME I

Tal com s’explica en el llibre del mil·lenari de l’església
de Sant Pere de Figueres que està a punt de sortir, la
Carta Pobla atorgada a Figueres el 21 de juny de 1267
(avui fa exactament 753 anys!) per part del rei Jaume
I, és un document que ofereix als habitants de la nova
vila tot un seguit de franqueses, privilegis i avantatges
econòmics, jurídics i socials, que impulsaran el
creixement de la població. Entre altres beneficis, es
permet celebrar un mercat setmanal i una fira de vuit
dies de durada.

Per la població de Figueres en expansió l’església de
Sant Pere havia quedat petita i no corresponia a la
categoria que tenia de vila reial. A partir d’unes visites
pastorals que hi va fer el bisbe, sabem que l’església,
a més, estava en força mal estat. El bisbe va instar que
es reparés l’església. Van començar les obres, però no
van seguir a bon ritme a causa de la crisi i les malalties
infeccioses sobrevingudes al llarg de la baixa Edat
Mitjana.

DEFUNCIONS

Dia 9 de juny:

Josefina Reviriego Mallol, de 84 anys;
Jesús Martín-Tereso Ruiz, de 87 anys.

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

LA LLIBERTAT DEL VELL

“Quan un arriba a ser avi, ja no s’és
responsable de l’educació, són els pares qui
ho són. L’avi o àvia pot donar consells, però ja
no mana. Els avis només han d’inspirar
confiança. No tenen responsabilitats, però es
poden interessar per tothom sense demanar
res per a ells mateixos. Veiem gent gran
acceptar tasques d’ordre cultural, social,
religiós, de les quals els més joves no tenen
temps d’ocupar-se. Tenir temps en una època
en què tothom corre!”.

Jacques Leclercq, “La joia d’envellir”


