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Fa cinc anys que el Papa
Francesc va publicar la se-
va Encíclica “Laudato si’”
(“Lloat sigueu”), sobre la
cura que hem de tenir de la
casa comuna que és la
Terra. La crisi provocada pel
coronavirus és una mostra

que hem pecat contra la Terra, contra el nostre
proïsme i, en definitiva, contra el Creador. Hi ha un
acudit on es veu un home que es queixa davant de
Déu dient-li: “Com permets tot això? Per què no fas
res?” I Déu li respon: “Però si només feu que
destrossar tot el que he fet per vosaltres!”.
Déu perdona, les persones de vegades, però la terra
no sol perdonar mai si la destrossem tant.
Com podem restaurar una relació d’harmonia amb la
terra i amb la humanitat? L’encíclica “Laudato si’” ens
ha ensenyat que la conversió ecològica que
necessitem no és una actitud opcional ni un aspecte
secundari de la nostra fe, sinó que protegir la Creació
és part essencial del viure cristià.
Ara estem molt sensibilitzats amb aquesta pandèmia
que ens afecta a tots. Però el desequilibri i la manca
d’harmonia de la humanitat ja ve de lluny i afecta

sobretot els més desvalguts. El mateix Papa recordava
fa pocs dies que aquests primers quatremesos del 2020
han mort en el món 3 milions 700 mil persones a causa
de la fam. I no és notícia, perquè és tan habitual...
La “Laudato sí’”, núm. 202, diu: “Moltes coses han de
reorientar el seu rumb, però primer de tot la humanitat
necessita canviar”.
Quan hagi passat la pandèmia, haurem canviat?
Haurem après a ser més humans i més conscients que
tots anem a la mateixa barca? Com a Església, estarem
més al costat dels pobres com hi estava Jesús?
Són reptes importants, però podem partir dels petits
gestos fraternals. Ho diu també l’encíclica: “Una
ecologia integral convida a no perdre l’oportunitat
d’una paraula amable, un somriure, qualsevol petit
gest que sembri pau i amistat, gestos quotidians que
trenquen la lògica de la violència, de l’aprofitament, de
l’egoisme” (LS 230).
Obrir el cor a Déu ens fa contemplar la seva obra i
veure la seva petjada en totes les coses creades:

“L’univers es desenvolupa en Déu, que ho omple tot.
Llavors hi ha mística en una fulla, en un camí, en la
rosada, en el rostre del pobre” (LS 233).

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“La corona d’espines de Crist ha estat més útil
al món que totes les corones dels reis”.

Graham Green

La Paraula del diumenge
ASCENSIÓ DEL SENYOR

“Quan l’Esperit Sant vindrà sobre
vosaltres, rebreu una força que

us farà testimonis meus”.
(Dels Fets dels Apòstols)

“Aneu a convertir tots els pobles,
bategeu-los en el nom del Pare,

del Fill i de l’Esperit Sant”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

PREPAREM LA PENTECOSTA:
QUÈ ÉS LA RUAH?

La paraula Esperit és un terme llatí, i s’ha genera-
litzat el seu ús. En hebreu se’n diu “ruah”, terme
femení, que indica vent, aire, alè, vida, amplitud...
Té unes connotacions més riques i vitals que el
terme esperit. El terme “ruah” evoca el buf del
vent, l’aire fresc que portava la pluja i es conside-
rava una benedicció. Evoca també el misteri de
Déu, similar al vent, perquè es nota la seva pre-
sència, encara que no es vegi. L’acció de la
“ruah” en les persones es refereix a l’alè de vida
abundant de Déu que hi ha en cada persona,
com quan et sents ofegat i pots respirar a ple
pulmó.

Marifé Ramos



LA SETMANA QUE VE, TORNA LA MISSA

Tal com s’ha anunciat, a la nostra diòcesi es
reprendran, si Déu vol, les celebracions
litúrgiques amb poble el proper cap de setmana,
dies 30-31, festa de Pentecosta, i es farà de
manera progressiva, de manera que de moment
no serà en tots els horaris i llocs habituals.

Aquesta represa progressiva de les Eucaristies té
per objectiu garantir la seguretat, especialment
de les persones de més risc, grans o de salut
precària, que seguiran dispensades de la seva
participació presencial a la missa. Faran bé, per
prudència, d’esperar a sortir més endavant. Un
altre objectiu és optimitzar els recursos personals
i materials de què disposem. Hi haurà d’haver un
servei d’ordre que controli l’accés a l’església i
vetlli pel compliment de les normatives sanitàries
en bé de tothom; també s’ocuparà de la neteja i la
desinfecció, prèvia i posterior a cada celebració.

Per aquestes raons, s’ha decidit amb el Consell
Interparroquial obrir només de moment
l’església de la parròquia de Sant Pere de
Figueres, amb els següents horaris de misses:

Dissabtes, a les 6 de la tarda.

Diumenges, a les 12 del matí.

Els dies feiners, de dilluns a divendres, cada
dia, a les 10 del matí, sempre a Sant Pere, a la
nau central, a partir de l’1 de juny.

Esperem i preguem que aviat puguem anar obrint
les altres esglésies al culte. Les persones que no
estan en situació de risc i es vulguin oferir de
voluntàries per ajudar en qualsevol tasca, que es
posin en contacte amb la parròquia.

RECORDEM LES MESURES DE PROTECCIÓ

Demanem a tothom que vingui a les misses que
segueixin les mesures de protecció.

Recordem que només es podrà ocupar un terç
de l’aforament de l’església. S’indicarà com es
distribueixen les persones i on s’han de posar a
cada banc. Caldrà guardar la distància d’un
metre i mig entre cada persona. En entrar i sortir
hi haurà gel de mans per tothom. Cal l’ús de
mascareta. Per anar a combregar es mantindrà
la distància de seguretat i es rebrà la sagrada
forma a la mà. El mossèn i ministres de la
comunió es desinfectaran abans les mans. La
col·lecta es farà deixant el donatiu sortint de la
missa i recollir el Full Parroquial.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ROGATIVES

L’historiador Joan Ferrerós explica:

“El 1700 és l’any d’inici a Figueres de la processó del
Viàtic General, instituïda per tal de poder administrar
el Sant Viàtic a tots aquells malalts que no podien
assistir al temple, i acomplir així amb el precepte
pasqual de confessar i combregar.

També en aquests anys es consolida la celebració
patronal figuerenca: Sant Pere, amb les autoritats que
assistien a la Missa Major acompanyats de gegants i
macers.

Durant el Barroc, tan propici a les espectaculars celebra-
cions demostratives de religiositat, l’Església també
posa en pràctica aparatoses rogatives perquè plogui. A
la parroquial de Sant Pere per suplicar pluja a Déu hom
preparava totes les relíquies que havien anat rebent al
llarg dels segles per exhibir-les en aquestes cerimònies,
així com una imatge de plata del sant patró. Van sermolt
particulars les processons de 1703 i de 1716 que, amb
autoritats incloses, van arribar fins al santuari de laMare
de Déu del Roure (Pont de Molins) –avui és una ruïna–,
passant pels pobles i monestirs del camí”.

TOTS SOM CÀRITAS
Durant aquesta pandèmia, “El compromís no
tanca”, com ho demostra Càritas que ha d'atendre
més casos que mai.
En aquests mesos s'ha triplicat la demanda d'ajuda
a Càritas Alt Empordà Interior, per part de persones
i famílies que han quedat sense feina, sense cap
prestació, o que no poden cobrar l'ERTO, a més de
la gent que ja venia i dels sense sostre.
Falten recursos per poder donar aliments de primera
necessitat, com també per ajudar famílies que no
poden pagar el lloguer o els subministraments
bàsics d'una llar.
És obvi que la COVID'19 ha fet pujar les despeses i
ha fet baixar els ingressos de Càritas, tant de les
parroquials com de la Diocesana.
Per això s'agraeix a qui pugui fer un donatiu al
número de compte que posem a sota.
Càritas vetlla també pels seus voluntaris, molts dels
quals són jubilats o estan en edat de risc. Per això
també es demanen voluntaris d'edats més joves que
pugui servir en algun dels programes existents.
TOTS SOM CÀRITAS, tots volem formar una
comunitat on no hi hagi ningú que passi necessitat
per manca de germanor.
El número de compte de Càritas Alt Empordà
Interior és:

ES59 2100 0013 7002 00784368
Gràcies per la vostra col·laboració.


