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Com qui “pica” unes neules dolces després d’un
àpat nadalenc, vet ací unes quantes neules-perles
per reflexionar i assaborir el Misteri d’aquests dies; i
que us aprofitin!:

*“Nadal és el dia que Jesús posa un tresor a les nos-
tres mans. Si no el donem el perdem, però si el
repartim, el Senyor el multiplica”.

*“Per què Déu es conforma amb un estable per néi-
xer i una creu per morir? Per què Déu no té èxit en el
món del triomf? Per què es feia home, si sabia que
seria un desconegut? ... O ens cal un altre cor per
descobrir-lo? ... O és una altra llum la que seguim?”

*“Senyor, no deixis mai de venir. Si en lloc d’homes
trobes feres, si en lloc de pau trobes guerres, quan
fins i tot la rosada l’han feta gotes de sang, quan els
nostres ideals són només ídols de fang: No deixis
mai de venir per guarir-nos de tot mal; perquè si Tu
no vinguessis, mai no seria Nadal”.

*“Comprendre no és saber cada vegada més coses i
que no pots creure fins que no ho hagis comprès tot;
sinó que és el típic diàleg mil·lenari: comprendre per
creure, creure per comprendre, un diàleg mutu.

En el cristianisme hi ha aquest
doble moviment: per una banda, et
sents arrecerat per Déu i, alhora,
és un Déu que no admet que et
quedis tancat en la teva interioritat, sinó que també
et porta a la solidaritat i a interessar-te per la
justícia” (David Jou)

*”Nadal és acollir les sorpreses del Cel. Nadal és
celebrar el Déu-amb-nosaltres, que viu amb nosal-
tres, que camina amb nosaltres. El Nadal és així la
venjança de la humilitat sobre l’arrogància, de la
senzillesa sobre l’abundància, del silenci sobre l’es-
trèpit, de l’oració sobre “el meu temps”, de Déu
sobre el meu “jo”... (Papa Francesc)

*“Nadal és la commemoració (tornar a fer memò-
ria), reviure, tornar a fer possible que, després de
fer lloc en el nostre cor, Jesús hi pugui tornar a néi-
xer, i que acceptem ser l’instrument mitjançant el
qual tornarà a fer-se present ara i aquí, avui, en el
nostre món i temps” (Antoni Calvó)

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

NEULES-PERLES DE NADAL

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

“Per al qui busca, sempre hi haurà una estrella
com la de Betlem que il·lumini el camí”.

Leonardo Boff

La Paraula del diumenge
LA SAGRADA FAMÍLIA

“El seu manament és que
creguem en el seu Fill

Jesucrist i que ens estimem
els uns als altres, tal com ens

ho té manat”.
(De la 1ª carta de sant Joan)

“No sabíeu que jo només podia
ser a casa del meu Pare?

(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA PER LA NIT DE CAP D’ANY

Senyor, a les acaballes d’aquest
any, volem elevar la nostra pregària
d’acció de gràcies per tots els dons
que has sembrat en nosaltres, i que
potser no hem sabut descobrir ni fer
fructificar. Et volem demanar perdó
per tantes errades que hem comès, ja sigui com a
persones, com a família, com a societat, i com a
Església. El volem demanar que el nou any ens
renovi les ganes d’aprofundir la nostra fe,
alimentar la nostra esperança i fer més real la
nostra caritat. T’encomanem les persones que
formen part de les nostres famílies i de la nostra
comunitat humana, especialment els més
necessitats d’amor i d’ajuda, els infants, els joves,
la gent gran, els malalts, els pobres i els qui se
senten sols i sense cap il·lusió per la vida.



MISSES DE CAP D’ANY
La vigília de Cap d’Any, el divendres dia 31, hi
haurà la missa anticipada de les 6 de la tarda a
l’església de Sant Pere, i al matí l’habitual dels
divendres a les 10 h. No hi haurà més misses
anticipades.

El dia 1, Cap d’Any, les misses seran al mateix
horari dels diumenges. A la tarda del dia 1, que
cau en dissabte, no hi haurà misses anticipades.

XVII MOSTRA DE PESSEBRES I DIORAMES
Es pot visitar la Mostra de Pessebres i Diorames
organitzada per La Cate, a la capella de Sant
Sebastià, del carrer La Jonquera, 5; el gran
pessebre mecànic es visita al local parroquial del
costat. Els horaris de visita són: Cada dia, de 6 a
8 del vespre. Dissabtes, diumenges i festius: d’11
a 1 del matí, i de 6 a 8 del vespre.

Enguany La Cate celebra el seu Centenari; 100
anys de cultura i de presència a la ciutat i comarca,
que arrenquen del Patronat de la Catequística
d’inspiració cristiana. Agraïm tota la seva tasca tot
desitjant-li molta vida de cara al futur.

ROMERIA A LA SALUT

Dimarts, dia 28, com cada any pel dia dels
Sants Innocents, es fa la tradicional romeria al

santuari de la Mare de Déu de La Salut de
Terrades. Per anar-hi a peu la sortida és a les 8
del matí de davant de l’Hospital, i la tornada en
cotxes particulars. Avisar als telèfons 972 670
711 o al 972 510 026. Es pot dinar a
l’hostatgeria, amb inscripció prèvia (972 569
021) o amb el formulari demanant-lo a l’adreça
palounierga@gmail.com

RECOLLIDA DE ROBA

Diumenge vinent, 2 de gener, com cada primer
diumenge de mes, els joves de la catequesi de
Seguiment i Professió de Fe recolliran, en
aquest cas, roba en bon estat per ajudar les
persones més necessitades, a través del rober
de Càritas.

PER REGALAR CULTURA AQUESTS DIES

Suggerim uns bons regals per aquests dies de
Nadal i Reis; són dos llibres que es poden
adquirir a les parròquies:

-El nou llibre del P. Josep Frigola, titulat “De
l’Àfrica a l’Empordà”. Preu: 10 €.

-El llibre del mil·lenari: “L’església de Sant Pere
de Figueres. Un recorregut per la història i l’art”.
Preu: 20 €.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’ORIGEN DEL PESSEBRE

El primer que va instal·lar un
“pessebre” a la plaça del poble
fou Francesc d’Assís, en plena
Edat Mitjana. Sant Francesc volia
recordar d’una manera ben viva
allò que va passar la nit del naixement de Jesús.
Imaginà que la millor manera de fer-ho era
representar un pessebre vivent. Per això va buscar
una noia que fes el paper de Mare de Déu; després,
un fuster per a representar Sant Josep; tot seguit
buscà un nen petit, perquè fos el Nen Jesús, i així
successivament: els pastors, els àngels del cel, les
ovelles, els cabrits, etc. La nit de Nadal tingué lloc
la representació. Tota la gent, extasiada,
contemplava l’escena. Sant Francesc llavors els
predicava l’Evangeli i era com si estiguessin
assistint al naixement de Jesús. Així va començar
el costum d’instal·lar a les cases el pessebre, amb
petites figures de fang.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES

Dia 18 de desembre:
Maria Fàbrega Lorenzo-Penalva, filla de
Joaquim i de María.

Dia 19 de desembre:
Joaquim Ricart Collantes, fill de Joaquim i
de Sílvia Elena.

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

Cuando el hombre imagina a Dios, lo sitúa
entre nubes, lo hace tronar desde las alturas
como creador, legislador, juez castigador y
todopoderoso dueño. Pero cuando Dios
imagina a Dios, se inventa un Dios que ríe y
llora entre las pajas, tembloroso y frágil; del
tamaño de nuestro abrazo, colándose por
amor entre los pliegues de la historia y el
tiempo. Sólo Dios pudo inventar una religión
así, que de tan hermosa parece absurda”.

Pedro Miguel Lamet


