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VOCACIÓ
És Déu i la seva Paraula la que ens il·lumina i ens
recrea, però les paraules del Papa en són un ressò
actual, clarivident i lúcid, que faríem bé d’aprofitar.
Durant una vetlla de pregària de la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia, ell encoratjava els
joves amb aquestes paraules:
“Estimats joves, no vinguem a aquest món a
“vegetar”, a fer de la vida un sofà que ens adormi; al
contrari, hem vingut a una altra cosa, a deixar-hi
petjada. Jesús és el Senyor del risc, és el Senyor del
sempre “més enllà”. Jesús no és el Senyor del confort, de la seguretat i de la comoditat. Per a seguir
Jesús, cal tenir una quota de valentia, cal animar-se
a canviar el sofà per un parell de sabates que t’ajudin
a fressar camins mai somiats, camins que obrin nous
horitzons, capaços de contagiar alegria, aquesta
alegria que neix de l’amor de Déu, l’alegria que deixa
al teu cor cada gest, cada actitud de misericòrdia”.

una estàtua i la tasca de
l’escultor és descobrir-la”.
Si la mirada de l’artista
pot ser així, quan més ho
serà la mirada de Déu,
que en aquella jove de
Natzaret va veure la Mare de Déu; en el pescador
Simó, fill de Jonàs, va veure Pere, la roca sobre la
qual edificaria la seva Església; en el publicà Leví
va reconèixer l’apòstol i evangelista Mateu; i en
Saule, dur perseguidor dels cristians, va veure Pau,
l’apòstol dels gentils. La seva mirada d’amor
sempre ens aconsegueix, ens commou, ens allibera
i ens transforma, fent-nos persones noves”.
Així neix la vocació, gràcies a l’art diví de l’Escultor
que amb les seves “mans” ens treballa incansablement per fer sortir de nosaltres l’obra mestra que
estem cridats a ser.

I en el missatge de la Jornada de les Vocacions d’aquest any, el papa Francesc ha escrit aquesta bella
comparança, per animar la gent jove a respondre a
les crides del Senyor:

Ah, quina alegria tindrien els joves si ho poguessin
veure i viure així! Quin model de societat i d’Església construïm perquè els joves puguin sentir i
respondre a la seva vocació?

“A Miquel Àngel Buonarroti se li atribueixen aquestes paraules: “Tot bloc de pedra té en el seu interior

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

“Cada casa és un món
i cada persona un misteri”
La Paraula del diumenge

DIUMENGE VI DE PASQUA
“La ciutat no necessita que la
il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l’omple de
claror i l’Anyell li fa llum”.
(Del llibre de l’Apocalipsi)
“Qui m’estima farà cas del que
jo dic; el meu Pare l’estimarà i
vindrem a viure amb ell”.
(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

SANT FELIP NERI
Va néixer a Florència l’any 1515. De
caràcter jovial i alegre, admirador
del missioner Francesc Xavier, volia
marxar lluny, però s’adonà que al
seu voltant també hi havia moltes
necessitats. Als divuit anys se’n va
a Roma a atendre els pelegrins
desemparats, els presoners, els malalts i els infants
abandonats. Als 36 anys acceptà d’ordenar-se de
capellà, però més endavant va refusar ser bisbe.
Per educar i formar la joventut va fundar la
Congregació de l’Oratori, els filipons. Amic de
molts papes i sants, amb el seu estil amable va
marcar la vida de la Roma del segle XVI i va deixar
a l’Església una herència espiritual remarcable,
orientant molts joves i adults pels camins de la joia
de l’Evangeli. Va morir als 80 anys.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 14 de maig:
Jerek Antonio Giraldo Jiménez, fill d’Andrés
i de Jessica.
Dia 15 de maig:
Martí Colom Ramírez, fill de Gerard i Cristina.

----------------LA VOCACIÓN DE LA IGLESIA
“Mientras los poderosos de este mundo buscaban conquistar nuevos territorios por intereses
políticos y económicos, los mensajeros de Cristo
iban por todas partes con el objectivo de llevar a
Cristo a los hombres y a los hombres a Cristo,
sabiendo que sólo él puede dar la verdadera
libertad y la vida eterna. También hoy la vocación
de la Iglesia es la evangelización: tanto de las
poblaciones que todavía no han sido “regadas”
por el agua viva del Evangelio, como de aquellas
que, aun teniendo antiguas raíces cristianas,
necesitan linfa nueva para dar nuevos frutos, y
redescubrir la belleza y la alegría de la fe”.
Benedicto XVI

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA FIGURA DE JESÚS EN EL CINEMA (i III)
Una presentació de Jesús seguint
més literalment el text dels evangelis
i la fe de l’Església és la de la pel·lícula
“Jesús de Natzaret”, de Franco
Zeffirelli (1978). En canvi, “L’última
temptació de Crist”, de Martin
Scorsese (1988) no es basa en els evangelis, sinó
en una novel·la on Jesús apareix amb una
personalitat estranya i ben poc creïble. Per altra
banda “Jesús de Montreal”, de Denys Arcand
(1989), evoca la vida de Jesús a través d’una
representació teatral d’uns joves, fent descobrir
un Jesucrist que en el món actual s’enfronta amb
la societat de consum i de la superficialitat. Ja en
aquest segle, el 2004, va tenir èxit la pel·lícula de
Mel Gibson, “La Passió de Crist”, que recrea les
últimes hores de la vida de Jesús, la seva passió
i mort, seguint el relat dels evangelis però amb
una gran cruesa i realisme.

VIDA COMUNITÀRIA
PEREGRINACIÓ DIOCESANA A LOURDES
La 55ª Peregrinació de l’Esperança a Lourdes
tindrà lloc del 23 al 27 de juny. Hom s’hi pot
inscriure com a malalt/discapacitat, com a
acompanyant, o infermera/brancadier o pelegrí.
Informació i inscripcions, al despatx parroquial.

Sínode. De 4 a 5 de la tarda hi ha una visita
opcional al museu de la Catedral. A les 5 es farà
la presentació de la síntesi del Sínode a la nostra
diòcesi, i a les 6 l’Eucaristia concelebrada.
Tothom hi és convidat, especialment les persones que han participat a la consulta sinodal.

SANT BALDIRI
A la missa de les 11 d’avui diumenge a la parròquia
de la Immaculada es fa memòria de Sant Baldiri,
seguint la tradició d’aquesta festa de la barriada.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge vinent, dia 29, hi haurà Primeres
Comunions a la missa de les 11 a la Immaculada
i a la missa de les 12 a Sant Pere.

CÀRITAS
Al rober de Càritas de Figueres falta roba d’estiu
d’infants, adolescents i adults, en bon estat.
També falta voluntariat per diferents tasques i
programes de Càritas (972 504 152).

CONCERT D’ANIVERSARI
El Casino Menestral Figuerenc celebra el 165è
aniversari amb un concert a càrrec de la Coral
Germanor Empordanesa i l’Orquestra Versatile, el
diumenge dia 5 de juny, a les 6 de la tarda, a
l’església de la Immaculada de Figueres. Entrada
lliure.

VETLLA DE PENTECOSTA
La Vetlla de Pentecosta d’aquest any la celebrarem, si Déu vol, el dissabte 4 de juny, a les 8 del
vespre, a la parròquia de la Sagrada Família. Com
és tradició, es fa aquesta celebració en horari
unificat per totes les parròquies de Figueres.
CLOENDA DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODE
Diumenge vinent, dia 29, tindrà lloc a la Catedral
de Girona la cloenda de la fase diocesana del

INTENCIONS
L’Apostolat de l’Oració, la Legió de Maria i Vida
Creixent comuniquen als socis i simpatitzants
que, amb motiu de la mort d’Anita Palagós,
Teresa Banet i Mercè Jordà, s’oferiran dues
misses a la seva intenció: Els diumenges 29 de
maig, a les 11, a la Immaculada; i el 5 de juny, a
les 12, a Sant Pere.

