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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

EL LLORER
Per Setmana Santa i altres moments,
fem servir el llor per beneir i per
ambientar l’església de manera
senzilla i simbòlica, junt amb els rams
d’olivera, símbol de la pau.
A l’antiguitat es feia servir aquesta planta per coronar els poetes, els artistes, els savis, els guerrers i
els esportistes victoriosos, com a símbol del
triomf. Als estudiants que superaven les proves de
retòrica se’ls donava una branca de llorer, i d’aquí
derivaria el fet d’anomenar-los baccalaureatus
(batxillers).
També es fan servir les fulles de llorer com a condiment excel·lent per reforçar o millorar el sabor dels
aliments, i fins i tot s’usa com a medicinal.
Vet aquí un conte sobre el llorer, que és tota una
lliçó de vida.
A la vora d’un rierol d'aigües clares hi havia un petit
bosc ben ple d’arbres i plantes. Tots gastaven les
seves energies mirant de ser més alts i més grans,
amb moltes flors i aromes, per la qual cosa quedaven dèbils i tenien poca força per posar arrels.

Pensament de la setmana

“El veritable viatge de descoberta
no consisteix a buscar nous destins
sinó a tenir nous ulls”.
Marcel Proust
La Paraula del diumenge

DIUMENGE II DE PASQUA
“No tinguis por. Jo soc el
primer i el darrer. Soc el qui
viu: Jo que era mort, ara visc
per sempre més”.
(Del llibre de l’Apocalipsi)
“Perquè m’has vist has
cregut? Feliços els qui creuran
sense haver vist”.
(De l’evangeli de sant Joan)

En canvi, el llorer va dir: “Miraré d’invertir la meva
saba a tenir unes bones arrels, així creixeré i podré
donar les meves fulles als qui em necessitin”. Les
altres plantes estaven molt orgulloses de ser boniques i no deixaven d’admirar-se i de parlar dels
encants d’unes i altres, i es reien de les altres. El
llorer patia a cada moment aquestes burles. Però
ell estava convençut del contrari, desitjava tenir una
bona arrel perquè les seves fulles poguessin créixer
ben sanes.
Un dia es va desfermar una tempesta terrible i va
sacsejar i esbufegar sobre el bosc. Les plantes amb
flors es van veure tan fortament colpejades que, per
més que cridaven, no van poder evitar que el vent
les destruís. En canvi, el petit llorer, com que tenia
poques branques i moltes arrels, només va perdre
unes quantes fulles.
Va ser llavors quan tots van comprendre que el que
ens manté ferms en els moments difícils no són les
aparences, sinó el que està ocult a les arrels, a dintre del cor, que és la nostra força interior. És de
dintre d’on surt la força pel triomf davant de
qualsevol circumstància.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

SANT JORDI I LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Sant Jordi i Mare de Déu de Montserrat, patrons principals de la nostra
terra catalana, escolteu el prec del
vostre poble que confia en la vostra
protecció i empara. Ajudeu als qui
creiem en Jesucrist a ser testimonis
creïbles del seu Evangeli enmig de la
nostra societat. Inspireu els nostres
governants a cercar sempre el bé
comú abans que els seus interessos. Que puguem
superar les diferències socials de manera que hi
hagi més treball, menys pobresa i més solidaritat.
Feu-nos acollidors de totes les persones que han
vingut a la nostra terra buscant una vida digna i
pacífica, els immigrants, els refugiats, els estrangers. I salveu la nostra parla, que enriqueix la cultura
d’un país que és de tots els qui el respecten.

MOVIMENT PARROQUIAL

LA NOSTRA HISTÒRIA

DEFUNCIÓ
Dia 13 d’abril: Antoni Gibert Cusí, de 89 anys.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Albert Romero Cano amb Nerea Martínez Nicolás.

----------------“El reto de la Iglesia hoy es salir de nuestros miedos, los que nos llevan a cerrar las puertas y nos
hacen caer en una autorreferencialidad asustada.
Nuestros propios pecados, seguridades, el peso
de unas tradiciones ya acabadas, el clericalismo,
la institución sin espíritu... Esos miedos nos
impiden mirar la comunidad con la vida del
Resucitado.
Debemos volver a la comunidad de lo sencillo, de
la fraternidad verdadera. Arriesgar en esa
dirección nos dará la victoria sobre nuestros
miedos y nuestros fracasos. Hoy a nuestra Iglesia
no le toca ganar, buscar éxito, sino tocar heridas
y abrazar dolores, para hacerse más humana con
los mismos sentimientos de Cristo”.

EL CRIST EN EL BARROC
El barroc (segles XVI i XVII) és
la gran explosió de l’art, que
esdevé emotiu, opulent i
enèrgic, sense abandonar els
valors de la bellesa clàssica
que havia portat el Renaixement. Durant el
segle XVI neix el Protestantisme, que reacciona
negativament davant les imatges massa
humanes de Crist i les elimina. En canvi, la
Reforma catòlica, a partir del Concili de Trento,
hi respon amb abundància d’imatges religioses
per a la veneració dels fidels, sobretot amb
representacions de Crist Crucificat, fetes amb
fe i realisme. El barroc busca que l’art doni
forma humana i natural al que és sobrenatural,
de manera que l’espectador s’apropi al món
invisible a través de formes visibles i properes.
Grans noms del barroc són Caravaggio,
Velázquez, Murillo, Ribera, Zurbarán...

VIDA COMUNITÀRIA
VETLLA PASQUAL I PROFESSIÓ DE FE
Dissabte passat, a la Vetlla Pasqual, vàrem poder
experimentar i gaudir d’una celebració molt
viscuda i participada, com correspon a la Vetlla
més important de l’any litúrgic. Quan ens reunim
totes les parròquies i comunitats, quan tothom ve
amb ganes de participar, quan tothom aporta el
millor de si mateix, el resultat és una vivència
esplendorosa que ens referma en la fe i ens anima
a perseverar en el dia a dia. A més, uns nois i
noies van celebrar la seva Professió de Fe o
Comunió Solemne a la Vetlla Pasqual. Són:
Andreu López Llorens, Anita Scarani, Àlex Ruiz
Ruiz, Eric García García, Laia Cisteró Alayrach,
Maria Menchón Porras, Pau Moreno Curós.
Enhorabona a ells i als seus familiars!
PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
A la parròquia de la Sagrada Família se celebra
una missa de primeres comunions avui diumenge, a les 12 del migdia. Per aquesta raó no hi
ha hagut la missa vespertina habitual dels dissabtes.
GRUP D’EVANGELI
Reunió del grup d’Evangeli demà dilluns, a les 5
de la tarda, als locals de la Immaculada.

CATEQUISTES
Els/Les catequistes de les parròquies de Figueres tenen una reunió conjunta demà dilluns, a les
20 h, als locals de la Immaculada.
ARXIPRESTAT
Dimarts, reunió dels mossens i diaques del nostre
arxiprestat a La Salut de Terrades.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge vinent, 1 de maig, hi haurà Primeres
Comunions a les misses de les 11 a la Immaculada i de les 12 a Sant Pere.
FESTA MAJOR DE LA SANTA CREU
El 3 de maig celebrarem el dia central de les Fires
i Festes de la Santa Creu de Figueres, amb l’Ofici
solemne a les 11 del matí a la parròquia de Sant
Pere, amb acompanyament de la Coral Polifònica.
LA CASELLA A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA
Recordem que a la declaració de la Renda es
poden marcar simultàniament les caselles de
l’Església catòlica i altres finalitats socials. És de
les poques coses que podem decidir sobre els
nostres impostos i així ajudem múltiples tasques
en benefici de les persones, tant de l’Església
com d’entitats civils.

