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No sé a vostès, a mi em fa la impressió que en el món
anomenat de la Cultura sempre s’estan donant premis.
Premis en el món del cinema, del teatre, dels mitjans de
comunicació, de la música, de la literatura, de les arts,
de la gastronomia, de la moda, de l’esport... No paren,
premis i més premis...
Està bé que hi hagi un reconeixement social a la feina
ben feta, però em fa l’efecte que al darrere hi deu haver
interessos econòmics, comercials i polítics. Ja els va bé
a tots plegats rebre més diners, més notorietat i sortir a
la foto amb els premis.
Si parlem de feina ben feta, hi hamolta i molta gent, que no
està dins el món anomenat de la Cultura, ni és famosa, que
fa la seva feina molt ben feta, i que no rep ni rebrà mai cap
reconeixement social ni cap premi, tot i que aquestes
persones suposin un benefici per la societat, probablement
més important que certs productes “culturals”.
A tall d’exemple:
La persona que té cura de malalts o persones grans a
casa, un dia rere l’altre, sense festes ni vacances, i ho fa
amb una gran paciència i constància.
El professional que treballa bé el seu producte, sigui quin
sigui, i que tracta amablement els clients sense intentar
enganyar-los sinó servir-los bé.
La persona voluntària d’un poble o d’un barri que sempre
fa per un a l’hora de col·laborar desinteressadament en

les coses del poble sense buscar cap protagonisme sinó
servir i fer poble.
La persona gran que després d’haver-se buidat tota la
vida treballant de sol a sol al servei de la família, ara es
troba ingressada en una residència geriàtrica i mira de
no queixar-se per no fer patir.
La religiosa que ha passat tota la seva vida resant per
tothom i s’ha lliurat al servei dels alumnes, o dels malalts,
o dels vells, vivint en comunitat amb els vots de pobresa,
castedat i obediència.
El jove amb discapacitat intel·lectual, que amb l’ajuda de
la família (els pares, quin altre gran premi no mereixerien!)
ha assumit que mai no podrà ser “com els altres” i que té
un cor enorme, sense enveja de ningú i només repartint
somriures i amor.
Els avis que estan estirant la seva pensió per ajudar els
fills o els néts que estan a l’atur; i retallen el seu temps
lliure per atendre tota la família.
Segurament totes aquestes persones, i molta altra gent
anònima que fa el bé, no espera cap recompensa
d’aquest món. En tenen prou amb la satisfacció de la
feina ben feta.
Estic segur que Déu, l’únic just, els recompensarà
eternament amb un premi que cap jurat humà no seria
capaç d’atorgar ni d’imaginar.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PREMIS HUMANS... I DIVINS
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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

Testimoni de la setmana

DIMECRES DE CENDRA

El Dimecres de Cendra és el primer dia
de la Quaresma, temps litúrgic que
varia segons se celebri la Pasqua, que
ha de coincidir amb el primer diumen-
ge després de la primera lluna plena
de primavera. La Quaresma dura 40
dies abans de la Pasqua, emmirallant-
se en els 40 dies que Jesús passà al desert superant
les temptacions.
La imposició de la cendra és un signe que ja trobem a
l’Antic Testament, símbol de la caducitat de la
condició humana, signe penitencial i de conversió
autèntica. Jesús, a l’Evangeli del Dimecres de Cendra,
adverteix del risc de la hipocresia, que és complir amb
un ritual sense intenció de canviar. Els profetes de
l’Antic Testament ja deien que no es tractava només
de pràctiques externes sinó de transformar el cor.

Pensament de la setmana

“Quan l’Església està més exposada i nua,
és quan se li presenta una ocasió meravellosa:
la de revestir-se per fi, únicament, del mantell

de la glòria del seu Senyor”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE VII DURANT L’ANY

“Estimeu els enemics, pregueu
per aquells que us persegueixen.
Així sereu fills del vostre Pare del
cel: ell fa sortir el sol sobre bons
i dolents, i fa ploure sobre justos i

injustos”.

(De l’evangeli segons sant Mateu)



RESULTAT DE LA COL·LECTA
CONTRA LA FAM
A les col·lectes a favor de MANS UNIDES es
van recollir aquestes quantitats:
Sant Pere: 1.624 €; Immaculada: 1.151 €;
Poble Nou: 670’18 €; Sagrada Família: 425’70 €;
Bon Pastor: 132 €; Asil-Desemparats: 605 €.

CONFERÈNCIA SOBRE SANT PERE
DE FIGUERES
Demà dilluns, dia 24, segona conferència del
cicle sobre la història del temple de Sant
Pere, que té lloc a les 19’30 h, al Cercle
Sport.
L’historiador medievalista Josep Maria
Gironella versarà sobre “El treball de la
pedra a Figueres a final de l’edat mitjana”.
Obert a tothom. Organitza amb la parròquia:
Institut d’Estudis Empordanesos i Atenea.

ARRIBA EL TEMPS DE QUARESMA
Dimecres de Cendra.- Dimecres que ve, dia
26, comença el temps quaresmal de prepa-
ració de la Pasqua. A la missa de les 10, a
Sant Pere, es farà la imposició de la cendra,
signe penitencial.
Via Crucis.- Els divendres de Quaresma, a les
9’30 del matí, abans de la missa a l’església de
Sant Pere, hi haurà la pràctica del Via Crucis.

Calendaris de Quaresma.- Al costat dels
Fulls Parroquials es poden recollir exemplars
del Calendari de Quaresma, una bona eina
per ajudar a reflexionar durant el temps de
Quaresma. El preu és de 2’50 € que es poden
deixar a la mateixa caixeta on es paga el Full
Parroquial.
-Altres actes tindran lloc dintre d’aquest temps
quaresmal i s’anunciaran oportunament.

DIUMENGE, CONCERT DEL MIL·LENARI
Diumenge vinent, 1 de març, a les 6 de la
tarda, a l’església de Sant Pere, tindrà lloc el
Concert popular del Mil·lenari amb diversos
grups musicals locals: Veus Empordaneses,
Coral Polifònica, Flauta Màgica, Gospel
Tramunt Cor, Coro Rociero de la Casa
d’Andalusia. Es farà la presentació del disc del
Mil·lenari per Josep Quer i Joaquima Lorca.
Presentarà l’acte la Montserrat Rigall. Entrada
gratuïta.

ARXIPRESTAT
Dimarts, reunió dels mossens del nostre
arxiprestat a La Salut de Terrades.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL CREUER DE SANT PERE (III)

En les impostes dedicades a l’Apòstol Sant Pau que hi
ha a la banda esquerra del creuer de Sant Pere de
Figueres, s’hi representa, a la primera mènsula, la
trobada i abraçada de Sant Pau amb Sant Pere,
columna de l’Església (Ga 1, 18). A la segona, la caiguda
de Pau, inici de la seva conversió, en el camí de
Damasc. A la tercera, s’hi representa la seva entrada a
Tarragona, per la porta de la muralla, seguint la tradició
fonamentada en el propòsit explícit de l’apòstol a la
carta als Romans 15, 24, i mantinguda a Figueres amb
la capella de Sant Pau de la Calçada. I la quarta, damunt
la trona, el martiri de Sant Pau, que tradicionalment s’ha
suposat que fou per decapitació. Pau, com a ciutadà
romà , tenia dret a no ser sotmès a un suplici infamant.

El cimbori del temple és vuitavat, i se sosté damunt de
trompes. L’única decoració escultòrica que conté és
l’escena de la Transfiguració de Jesús, que Pere
presencià juntament amb Jaume i Joan. El moment de
posar aquesta clau de volta, que tancava la
reconstrucció del temple, revestí certa solemnitat i
tingué lloc a l’octubre de l’any 1946.

MOVIMENT PARROQUIAL

PREPAREN EL SEU CASAMENT

Ricardo Tirado Freixenet amb
Adriana Pujol Luengo

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

PREGÀRIA DE LA JORNADA
DEL MALALT 2020

Oh Crist del Calvari, he vingut a pregar per la
meva persona emmalaltida.
Com puc queixar-me dels meus peus cansats,
quan veig els teus peus destrossats?
Com ensenyar-te les meves mans buides,
quan les teves estan plenes de ferides?
Com explicar-te a tu la meva soledat, quan en
la creu alçat hi estàs sol? Com explicar-te que
no tinc amor, quan tu tens esquinçat el teu cor?
Ja no demano res. Només poder estar aquí, al
costat de la teva imatge morta, i anar aprenent
que el dolor és només la santa clau de la teva
santa porta. Amén.


