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“US HE TROBAT, SENYOR”
Hi ha un poema que es canta en la llengua dels indis
cherokees dels Estats Units i que diu així:
“Un home va xiuxiuejar: “Oh Déu, parla amb mi”. I un
rossinyol va començar a cantar, però l’home no el va
sentir. Aleshores l’home va repetir: “Oh Déu, parla amb
mi”. I es va sentir el ressò d’un tro. Però l’home va ser
incapaç de sentir-lo. L’home va mirar al seu voltant i va
dir: “Oh Déu, deixa’m veure’t”. I una estrella va brillar
en el cel. Però l’home no la va veure. L’home va
començar a cridar: “Oh Déu, mostra’m un miracle!”.
I va néixer un nen. Però l’home no va sentir el batec de
la vida. Llavors l’home va començar a plorar i a
desesperar-se: “Oh Déu, toca’m i fes-me saber que
ets aquí amb mi...”. I una papallona es va posar
suaument damunt la seva espatlla. L’home va
espantar la papallona amb la mà i, desil·lusionat, va
continuar el seu camí, trist, sol i amb por”.
He pensat, com a resposta a aquest text, en el preciós
poema de la nostra Montserrat Vayreda, titulat “Us
he trobat, Senyor”. En forma de pregària expressa la
passió per la recerca de Déu. I diu així, resumit:
“Us he trobat, Senyor. No us coneixia / com us conec
avui. Us he trobat / en aquest pa de cada dia / que

sobre de la taula he vist llescat./ I en tot
el benestar que brota lliure / dels
camps, de les muntanyes, de les flors,
/ us he trobat a dintre del meu viure /
quan no sabia encara qui éreu Vós. / Us
he trobat en la cançó que canta / el
vianant que passa pel camí, / i damunt
del cimal de cada planta / us he sentit
florir.
Us veig damunt dels camps, a dintre el temple / us
adora tothom, mes jo no en sé, / ni em commou ni
m’arriba el viu exemple / que dona i que segueix la
gent de bé./ Ells us veuen a dintre de les tanques / de
portes, finestrals i capitells, / jo us veig, Senyor, a
sobre de les branques / de conversa amb les fulles i
els ocells.
Ara, Senyor, m’és dolç de complir el deure / de la vida
mortal que m’heu donat / perquè us he vist, Senyor!
Ara puc creure / que sou la llum i sou la veritat.
I ara que us tinc a prop, ara que llimo / l’orgull que ja
voldria veure fos, / em plau i m’és consol de venir a
Vós / per dir-vos que soc vostra i que us estimo”.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

Mirada de prop, la vida és una tragèdia,
però vista de lluny, sembla una comèdia”.

ORACIÓ A SANT PERE I A SANT PAU

Charles Chaplin
La Paraula del diumenge

DIUMENGE XIII DURANT L’ANY
“Crist ens ha alliberat i vol
que siguem lliures. No us
sotmeteu altra vegada al
jou de l’esclavatge”.
(Carta de Pau als de Galàcia)
“Ningú que mira enrere quan
ja té la mà a l’arada no és
apte per al Regne de Déu”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Sant Pere i Sant Pau, ajudeu la
nostra Església a avançar en el
camí sinodal, sempre a l’escolta de
l’Esperit. El Senyor us va cridar a
vosaltres, malgrat les vostres
febleses humanes, i ara sou dues
columnes essencials de la nostra
fe. També avui nosaltres, sovint ens apartem de
Jesús i de l’Evangeli, de vegades el neguem amb
la nostra vida, altres vegades ens deixem vèncer
per la violència o per la por. Doneu-nos el coratge
de l’Esperit que va transformar les vostres vides.
Que renovi avui la nostra fe esmorteïda, la nostra
esperança ferida, el nostre amor calculat que no
ens comprometi gaire. Vosaltres que vàreu donar la
vida per Crist i per la seva Església, feu-nos testimonis de l’amor que no mor mai.

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 11 de juny:
Joaquima Juanola Riera, de 77 anys.
Dia 18 de juny:
Emilia Gazules Casademont, de 89 anys.

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES DE JULIOL
• Preguem pels ancians que representen les
arrels i la memòria d’un poble, perquè la seva
experiència i saviesa ajudi els més joves a
mirar cap al futur amb esperança i responsabilitat.
• Per tots els qui pateixen, especialment pels
oblidats i descartats de la nostra societat,
perquè trobin el consol de Déu i una mà
estesa per ajudar-los.
----------------“Señor, desde lo hondo te invoco y te pido que
envies tu Espíritu sobre mi aridez, mi frialdad,
mis miedos, mi cansancio, mi pobreza, mis
tinieblas, mis contradicciones, mi falta de fe”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS PRIMERS DIAQUES
Amb el creixement de la primera
comunitat, els apòstols ja no podran
realitzar totes les tasques.
És per això que aviat repartiran millor la
feina entre tots els cristians, a fi que ells
puguin continuar amb la seva missió
d’evangelitzar.
Els apòstols reuniren la comunitat de Jerusalem
i van instituir set cristians com a diaques
(“servidors”), els quals es dedicaren sobretot al
servei dels més necessitats.
També ajudaven als apòstols a predicar i a batejar
els cristians jueus de llengua grega.
Aquests diaques eren dinàmics i audaços. El seu
cap, Esteve, fou un gran predicador que es va
enfrontar amb les autoritats religioses jueves. Fou
condemnat pel Sanedrí, el tribunal dels jueus, i va
morir apedregat, l’any 36, convertint-se així en el
primer màrtir cristià.

VIDA COMUNITÀRIA
FESTA DE SANT PERE
Dimecres, dia 29, festa del patró Sant Pere, l’Ofici
solemne serà a les 12 del migdia al temple
parroquial de Sant Pere, amb els cants de la Coral
Polifònica de Figueres i el cant dels Goigs al final.
Totes les parròquies i comunitats són convidades a
honorar el patró de la nostra ciutat.

UNCIÓ DELS MALALTS COMUNITÀRIA
Amb l’equip de Pastoral de la Salut s’ha decidit que
enguany les celebracions comunitàries de la Unció
dels Malalts les faríem passat l’estiu. En concret, el
dijous 15 de setembre, a la missa de les 19’30 a la
Immaculada, i el divendres 16 de setembre, a la
missa de les 10 a la parròquia de Sant Pere.

REPIC MANUAL DE CAMPANES
El dia de Sant Pere, després de la missa, a la 1, al
campanar de Sant Pere es farà el Repic manual de
campanes. Els tocs de campana són “Element
Festiu Patrimonial d’Interès Nacional”. Organitza:
Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya
i l’Associació Empordanesa de Música Popular i
Tradicional.

ACTIVITATS D’ESTIU DE KSAMEU
La Fundació Sant Vicenç de Paül, a través del
projecte socioeducatiu KSAMEU, ofereix activitats
per a adolescents i joves durant l’estiu. Més
informació a: info@fsvp.cat i 972 670 130.

CONCERT D’ORGUE
A la tarda del dia de Sant Pere i Sant Pau, a les
20 h, tindrà lloc el III Concert d’orgue, Memorial
Mn. Albert, a càrrec de Joan Xavier Vidal i
Dalmau, organista titular de Sant Pere de
Figueres, que interpretarà peces de Bach,
Händel, Brahms, Buxtehude, Dubois, Boëllmann,
E. Morricone i César Franck. Hi haurà pantalla al
presbiteri per visualitzar el concert. L’entrada és
gratuïta.

EL FULL DURANT L’ESTIU
Com és habitual a l’estiu, aquest suplement del Full
Parroquial no sortirà durant els mesos de juliol i
agost; només en farem un el primer cap de setmana
d’agost. Seguirà apareixent, però, cada setmana, el
Full provinent del Bisbat de Girona.
COL·LECTA DE CORPUS
Com que la setmana que ve no hi haurà suplement
del Full, no podrem publicar les xifres de la col·lecta
de diumenge passat per Càritas fins al Full del
primer diumenge d’agost. Moltes gràcies a tothom
qui va col·laborar per ajudar els necessitats.

