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“El papa Francesc ens ha fet conèixer la seva carta
apostòlica sobre la gran figura de Jeroni, el savi cristià
que amb la seva traducció-revisió de la Bíblia en llatí,
la llengua de l’Imperi romà d’Occident, va obtenir un
dels èxits més colossals de tota la història de la
cultura: ensenyar a llegir i a escriure a Europa durant
més de mil anys (...)
I en aquesta carta el Papa estableix que se celebri
avui, III Diumenge de durant l’any, el “Diumenge de la
Paraula de Déu” (...)
Els primers temps del confinament van servir, per als
qui ens estàvem a casa, per aprendre a redescobrir el
valor del silenci. Quan no es pot fer altra cosa, sempre
es pot pregar i llegir, assaborir el valor del misteri d’un
Déu que ens parla i al qual podem escoltar. Aquest és
el gran misteri de les Sagrades Escriptures: el diàleg
entre Déu i les persones. Descobrir això ens omple de
sentit la vida. No som solitaris en un món on tot sovint
és difícil de descobrir-ne el sentit (suposant que en
tingui), sinó persones en diàleg amb Déu. Aquest és el
nucli del missatge de la Bíblia.
El sentit de la vida (i la felicitat que se’n deriva) són un
do, que sols pot ser acollit en el diàleg amb Déu, en les
històries i les pregàries de la Bíblia, on descobrim que

el sentit de tot es troba en el diàleg pel qual ens sentim
reconeguts per una persona que et coneix i que
t’estima i que, per això, et crida pel nom: “Li diu Jesús:
“Maria!”. Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus:
“Rabuni”, que vol dir “mestre” (Jn 20,16). Sempre he
pensat que aquest verset conté la síntesi de tota
l’experiència espiritual del misteri cristià.
En aquests temps de por, la Sagrada Escriptura, amb
la seva saviesa infinita ens permet entendre el valor
profètic de les paraules de l’Apocalipsi: “Llavors vaig
sentir al cel una veu forta que proclamava: “Ara és
l’hora de la salvació, del poder i del regnat del nostre
Déu, i el seu Messies ja governa, perquè l’acusador
dels nostres germans, el qui els acusava nit i dia
davant del nostre Déu, ha estat expulsat. Ells l’han
vençut per la sang de l’Anyell i pel testimoniatge del
seu martiri, ja que no van estimar tant la vida que els
fes por la mort” (Ap 12,10-11). La vida acollida com a
do i la mort com a trobada definitiva amb el Senyor de
la vida, que ens cridarà pel nom”.

Joan Ferrer
(professor de Bíblia i president

de l’Associació Bíblica de Catalunya)

DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU

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

“Ni gent sense casa
ni cases sense gent”.

(eslògan reivindicatiu del dret a l’habitatge)

La Paraula del diumenge
DIUMENGE III DURANT L’ANY

“Germans, no podem deixar
perdre l’oportunitat present”.
(1ª carta de Pau als Corintis)

“Veniu amb mi, i us faré
pescadors d’homes”.

Immediatament abandonaren
les xarxes i se n’anaren amb ell”.
(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

SANT TIMOTEU I SANT TITUS
L’endemà de la Conversió
de Sant Pau, celebrem la
festa dels sants Timoteu i
Titus, que foren, junta-
ment amb Lluc, els
col·laboradors més esti-
mats i destacats que Pau
va trobar al llarg dels seus viatges. Timoteu ja era
cristià; a Titus el va convertir Pau. L’apòstol els
encomanà d’acompanyar-lo a ell en les seves
missions, i també vetllar per comunitats concretes.
Timoteu va ser encarregat (bisbe) de la jove
comunitat d’Efes, i Titus de la de Creta i també de
la pacificació de la comunitat de Corint.

Al Nou Testament trobem les dues cartes que Pau
va adreçar a Timoteu i la que va adreçar a Titus,
anomenades “cartes pastorals”.



SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT
Demà dilluns, festa de la Conversió de Sant Pau,
es clou l’Octavari de pregària per la unitat dels
cristians, aquest any amb el tema: “Manteniu-
vos en el meu amor i donareu molt de fruit”
(Jn 15,1-17). Que no manqui en nosaltres la
pregària per la unitat i l’actitud constructiva en
el si de la comunitat cristiana catòlica.

SUSPÈS L’APLEC DE SANT PAU
DE LA CALÇADA
El tradicional aplec de Sant Pau de la Calçada de
finals de gener, que se celebra entorn del dia de
la Conversió de Sant Pau, queda suspès aquest
any a causa de la situació pandèmica.

FESTA DE LA PARRÒQUIA SAGRADA FAMÍLIA
Aquest any la festa de la parròquia de la Sagrada
Família de Figueres tindrà lloc diumenge que ve,
dia 31, amb lamissa a les 12 del migdia. Per motius
sanitaris de la pandèmia no hi haurà coral ni el dinar
de germanor posterior. Havent-hi aquesta missa el
diumenge, a la vigília no hi haurà la missa
anticipada del dissabte al vespre a la parròquia.

ARXIPRESTATS
Aquest dimarts els mossens i diaques dels dos
arxiprestats de l’Alt Empordà, Interior i Marina,
tindran una reunió de treball telemàtica.

25è ANIVERSARI DEL CONCILI
PROVINCIAL
Aquesta setmana s’han clausurat els actes de
commemoració del vint-i-cinquè aniversari del
Concili Provincial Tarraconense. El CPT es va
inaugurar a la catedral de Tarragona el 21 de
gener de 1995 i es va acabar el 4 de juny del
mateix any.

Va haver-hi uns treballs previs en els quals van
participar les parròquies i moviments, i
posteriorment una assemblea formada pels
bisbes de les vuit diòcesis que aleshores
integraven la Conferència Episcopal Tarraco-
nense, i un gran nombre de preveres, diaques,
religiosos i laics d’aquestes diòcesis.

Es van aprovar moltes resolucions que
definien dos grans objectius, vigents avui:
Primer, la renovació del nostre llenguatge
teològic, espiritual i pastoral, per tal que sigui
entès per la cultura del nostre temps, sempre
amb una actitud dialogant i cordial.

El segon objectiu és la sinodalitat, o sigui la
necessitat de créixer en una correspon-
sabilitat eclesial autèntica, amb la participació
de tots els membres del poble de Déu, on el
laïcat és essencial per escrutar els signes dels
temps.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS ESSENIS

Els essenis són un moviment jueu fundat al segle II
a.C. Vivien apartats del món, al desert, sobretot a
les riberes de la mar Morta. No acceptaven cap
compromís amb el món pagà i observaven
rigorosament totes les lleis de Moisès. Rebutjaven
els sacrificis del Temple, feien ritus de purificació a
base d’aigua i esperaven la fi del món i el judici de
Déu. A les coves de Qumran s’han trobat uns
manuscrits d’una comunitat d’essenis, amb
pregàries, himnes, comentaris de l’Antic Testament,
i la regla de vida de la comunitat. És una regla se-
vera: per ser-ne membre es renunciava a tot: a la
casa, a la família, a la feina. La vida dels essenis
estava regulada segons un calendari fix i controlada
pel personatge més important de la comunitat,
anomenat “Mestre de Justícia”.

El moviment sembla desaparèixer cap a l’any 70 d.C.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 16 de gener:
Antonio Barquero García, de 84 anys.

Dia 18 de gener:
Jordi Bonaterra Vayreda, de 80 anys.

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

DIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El Señor nos ayuda a sufrir las
contrariedades de la vida y espera que
nosotros colaboremos con la obra de la
creación, construyendo fraternidad.
Esta pandemia se puede convertir para
nosotros en ocasión de renovar nuestra
vida y comenzar una vida nueva, más
sencilla, no tan voraz, más colaboradora
entre todos, más solidaria, más respetuosa
y con más sensibilidad hacia todo, porque
todo está interconectado. Esto es lo que
Dios quiere, y Dios así, seguirá presente
aun en medio de nuestras dificultades”.

Victor Codina, S.J.


