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L’EUTANÀSIA
El Congrés dels Diputats de l’Estat Espanyol ha
activat la Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia.
La vida humana no és un bé a disposició de ningú.
Un Estat té el deure moral de defensar la vida, igual
que la professió mèdica, cridada a guarir o almenys
a alleujar, i mai a provocar intencionadament la
mort. Els metges es podran acollir a l’objecció de
consciència.
Partint de la base que pels cristians només Déu és
amo de la vida i de la mort, hi ha dos recursos importants a potenciar: Les cures pal·liatives, que
ajuden a viure la malaltia greu sense dolor. La
medicina pal·liativa es proposa humanitzar el
procés de la mort i acompanyar fins al final. No hi ha
malalts “incuidables”, encara que siguin incurables.
I, en segon lloc, l’acompanyament integral, per tant
també espiritual, als malalts i a les seves famílies.
Aquesta cura integral alleuja el dolor, consola i ofereix l’esperança que sorgeix de la fe i dona sentit a
tota la vida humana, fins i tot en el sofriment i la
vulnerabilitat.
Com apunten els bisbes de la CEE, “la mort provocada no pot ser una drecera que ens permeti
estalviar recursos humans i econòmics en les cures
pal·liatives i l’acompanyament integral. Per contra,

enfront de la mort com a solució, cal invertir en les
cures i la proximitat que tots necessitem en l’etapa
final d’aquesta vida. Aquesta és la veritable compassió”.
Amb el papa Francesc diem: “L’eutanàsia i el suïcidi
assistit són una derrota per a tots. La resposta a la
que estem cridats és no abandonar mai els qui pateixen, no rendir-se mai, sinó cuidar i estimar per a
donar esperança”. La despenalització, segons l’experiència d’altres països, pot incitar a la mort dels
més febles i a la desigualtat social.
L’Església creu que la llei, que té una funció ètica,
no pot proposar la mort com a solució als problemes. Insistir en “el dret a l’eutanàsia” és propi d’una
visió individualista i reduccionista de l’ésser humà i
d’una llibertat desvinculada de la responsabilitat.
Una societat no pot pensar en l’eliminació total del
sofriment i, quan no ho aconsegueix, proposar sortir
de l’escenari de la vida. El que cal és acompanyar,
pal·liar i ajudar a viure aquest patiment. En nom
d’una presumpta “mort digna”, es nega en la seva
arrel la dignitat de la vida humana, en els moments
de major indefensió i fragilitat.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“Guarda en el teu cor el record preciós
de les coses bones d’aquest any,
i que les no tan bones t’hagin ajudat
a aprendre i a millorar”.

PREGÀRIA DE FI D’ANY

La Paraula del diumenge

SAGRADA FAMÍLIA
“Gràcies a la fe, Abraham, quan
Déu el cridà, obeí a la invitació
d’anar-se’n de la seva terra”.
(De la carta als cristians hebreus)
“Els meus ulls han vist el Salvador,
que preparàveu per presentar-lo
a tots els pobles”.
(De l’evangeli segons sant Lluc)

Senyor, arribem a la fi d’aquest any
marcat per la pandèmia i per tots
els dolors que la humanitat està
sofrint. Encomanem a la vostra
misericòrdia totes les víctimes i
damnificats per aquesta crisi
sanitària, social i econòmica. Supliquem de la
vostra bondat que en aquest any nou ens
puguem anar apropant a la desitjada nova fraternitat. Que, al costat de vacunes eficaces per la
salut del cos, sapiguem trobar remei també per
les malalties de l’esperit, de manera que la vinguda del vostre Fill Jesús faci renéixer l’amor on hi
ha odi, el perdó on hi ha rancor, pau on hi ha
guerra, ètica on hi ha corrupció. I que aprofitem el
nou any com una nova oportunitat que ens doneu
per ser millors persones i millors cristians. Amén.

“LA PAU ES CONSTRUEIX
TENINT CURA
DELS MÉS FRÀGILS”
“Hem de buscar una veritable fraternitat, que
estigui basada sobre el nostre origen en Déu i
exercida en el diàleg i la confiança recíproca. El
desig de pau està profundament inscrit en el cor
de l’home.
El món no necessita paraules buides, sinó
testimonis convençuts, artesans de la pau que
portin al guariment de les ferides, oberts al
diàleg sense exclusió ni manipulació. De fet, no
es pot realment assolir la pau sense que hi hagi
un diàleg convençut d’homes i dones que
busquin la veritat més enllà de les ideologies i
de les opinions diferents.

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM
“És la capella del costat esquerra de l’absis
principal. Està presidida per un altar amb un
manifestador a mode de retaule realitzat l’any 1952.
El relleu de fusta policromada i daurada és de
l’escultor Frederic Marés i representa la mort de
Crist a la creu, acompanyat de Maria, Maria
Magdalena, Maria Salomé i el seu deixeble sant
Joan. A part de Marés va intervenir en el treball de
la pedra l’escultor i marbrista Josep Miret Llopart,
autor de l’altar, i el daurador Jaume Santjaume.

La pau ha d’edificar-se contínuament; és un
treball pacient que busca la veritat i la justícia, i
que s’obre pas a una esperança comuna, més
forta que la venjança”.

L’església gòtica ja tenia una capella dedicada al
Santíssim, que sembla que es va refer l’any 1595.
Sobre la processó del Santíssim i de la confraria del
mateix nom tenim referències que remunten a l’any
1643 i fins el 1772”.

Missatge del papa Francesc
Jornada de la Pau
de l’1 de gener 2021

(Del llibre del Mil·lenari “L’església de Sant Pere de
Figueres”)

VIDA COMUNITÀRIA
BENEDICCIÓ DE L’ESCULTURA
DEL MIL·LENARI
Avui diumenge, festa de la Sagrada Família,
després de la missa de 12 a Sant Pere, té lloc la
benedicció d’una escultura commemorativa del
mil·lenari de la parròquia, titulada “Agnus Dei, el
meu nom és salvador”, que representa la
Sagrada Família, amb una gran columna de
pedra que fa referència a la figura de sant Pere
i també a Salvador Dalí. L’obra, de l’artista
Duaita Prats, ha estat oferta gratuïtament i està
situada a la capella lateral de pujada al
campanar.
CERTIFICATS DE DONATIUS
S’han rebut donatius de particulars durant
aquest temps de pandèmia, per part de
persones generoses que saben que també les
parròquies ens hem empobrit i es mantenen les
mateixes despeses. Els donatius a les
parròquies són susceptibles de desgravació en
la declaració de la renda de l’any següent. Els
qui desitgin tenir-ne el certificat i, per tant,
poder desgravar el seu import, cal que ho
comuniquin al despatx parroquial abans
d’acabar l’any i facilitar les dades personals
pertinents.

CAP D’ANY
Divendres, 1 de gener, Cap d’Any i festa de Santa
Maria, les misses seran com els diumenges. A la
vigília, només hi haurà la missa anticipada a les 6
de la tarda a l’església de Sant Pere.
XVI MOSTRA DE DIORAMES
Des de l’any passat, la Mostra de pessebres i
diorames s’ha traslladat de La Cate a la capella
de Sant Sebastià, del carrer La Jonquera, 5,
augmentant sensiblement les visites.
La mostra està oberta, amb entrada gratuïta, del
19 de desembre al 6 de gener. Els horaris són:
Diumenge, 27: D’11’30 a 13’30 h i de 18 h a 20 h.
Dia 31: D’11’30 a 13’30 h.
Gener: Dies 1-2-3-6: D’11’30 a 13’30 i de 18 a 20 h.
Dia 5: D’11’30 a 13’30 h.
SORTIDA A LA SALUT DE TERRADES
Aquest dilluns, dia 28, es fa la tradicional caminada
en romeria al santuari de La Salut de Terrades, amb
sortida a les 8 del matí de davant de l’Hospital i tornada havent dinat, en cotxes particulars. Hi ha un
menú de 15 € al restaurant del santuari. Per avisar
i per a més informació, als telèfons 972 670 711
(Josep) o 972 510 026 (Gerard).

