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Estem consternats per aquesta guerra
d’Ucraïna, que ens toca tant de prop,
aquí, a Europa. Aquesta i totes les que
subsisteixen a diferents llocs del món,
encara que no surtin als mitjans de
comunicació, són un símptoma d’una

malaltia social i un fracàs estrepitós de la humanitat i
de la política.

Per desgràcia, a casa nostra tenim experiència de les
maldats de la guerra i encara hi ha ferides obertes de
la Guerra Civil. Si ho mirem des de la perspectiva de
l’Església, entre 1936 i 1939 moriren violentament 198
sacerdots de la nostra diòcesi. A Figueres van ser
executats onze sacerdots de la comunitat de preveres,
amb el rector-arxiprest Mn. Pere Arolas al capdavant,
martiritzats per la fe cristiana. La persecució escollí els
homes d’Església (preveres i religiosos) entre les seves
víctimes preferents. A més, foren sacrificats 70 religio-
sos i quatre religioses a la diòcesi, segons el llibre
“Cristians de Girona”, de Mn. Josep M. Marquès.

Els capellans que no vanmorir van haver d’escollir entre
la presó, l’exili interior, amagats en cases particulars,
amb perill per a les famílies acollidores i l’exili exterior.

Varen ser abundants les destruccions d’esglésies,
com les de Sant Pere de Figueres, Blanes, Calella de
la Costa i el Mercadal. Les autoritats de l’època hi
invertiren recursos humans i econòmics importants;
enderrocar l’església de Sant Pere de Figueres costà
400.000 pessetes de les de 1937. D’altres foren
volades o incendiades a la retirada de 1939, com la de
Llers. La majoria de les que restaren dempeus, foren
buidades de retaules, que se n’anaren en fum i cendra,
i esdevingueren magatzems, albergs de refugiats...

També fou sensible, al costat de les peces d’art per-
dudes, la crema d’importants arxius parroquials, com
el de Figueres o Peralada. Durant els tres anys de
guerra, la vida eclesial continuà clandestina, a l’estil
de les catacumbes, amb el risc assumit per molts
fidels i capellans. La guerra sempre és destructora,
però no ho pot destruir tot; no pot aniquilar la fe... ni
l’esperança.

Esperem que no torni a passar mai més. Però, pel que
estem veient, no n’aprenem...

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA GUERRA, “INCIVIL”
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Pensament de la setmana

“L’art d’envellir és l’art de conservar
alguna esperança”.

André Maurois

La Paraula del diumenge
DIUMENGE IV DE QUARESMA

“Us ho demanem en nom
de Crist: reconcilieu-vos

amb Déu”.
(2ª carta de st. Pau als de Corint)

“Aquest fill meu, que ja donava
per mort, ha tornat viu;
ja el donava per perdut i

l’hem retrobat”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA D’UN POETA
No sé si demanar però demano, per amor a la
justícia, contra crims i crueltats; no sé si celebrar
però celebro, per amor a una alegria que mereix no
ser callada; no sé quines paraules podria fer servir
i faig servir les que ja he dit quinze mil nits, que ja
he cantat tres mil diumenges, que de petit van
ensenyar-me. No sempre la pregària és un cant ni
una certesa: sovint és una cendra que conserva
l’escalfor secreta d’un caliu. No sempre la pregària
m’arriba gaire endintre: sovint és rutinària, escèp-
tica, cansada, feixuga de costums i desenganys.
Però prego cada dia, tot lligant un dia amb l’altre
amb aquest fil de mots tenaços, de desigs
perseverants, de fracassos superats, amb la inèrcia
d’una llum que em va colpir per sempre i que
m’acull encara”.

David Jou



VETLLA DE TAIZÉ A BÀSCARA
Divendres que ve, dia 1 d’abril, tindrem la Vetlla
de pregària estil Taizé d’aquesta Quaresma a la
parròquia de Bàscara, a les 20 h. Com sempre,
hi haurà pregàries, cants, meditació, silenci i el
testimoniatge aquesta vegada anirà a càrrec d’un
grup d’ucraïnesos cristians residents entre nosal-
tres.

VIA CRUCIS
Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.

CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DE LA
PENITÈNCIA
Les Celebracions comunitàries del Perdó
d’aquesta Quaresma seran:

Dissabte, dia 9 d’abril, a la parròquia de Santa
Maria del Poble Nou, a les 7 de la tarda.

Dilluns, dia 11 d’abril, a la parròquia de Sant Pere,
a les 19’30 h, celebració conjunta de les
parròquies.

RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR
Diumenge vinent, primer de mes, seguint el
projecte solidari de la Catequesi, a les misses es
recollirà material escolar per famílies necessita-
des.

AJUDA A UCRAÏNA
Per ajudar als damnificats a través de Càritas:

ES29 2100 0002 5702 0144 5404 i Bizum 01580 i
a www.caritasgirona.cat

HORARIS DE SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS

A les 9 h: al Bon Pastor. A les 10 h: a la Marca de
l’Ham. A les 11 h: a la Immaculada. A les 12 h: a
Sant Pere. Benediccions de rams i missa.

DIJOUS SANT

A les 19’30 h, Missa de la Cena del Senyor, a l’es-
glésia de la Immaculada. Tot seguit, pregària
d’adoració al Santíssim a la mateixa església.

DIVENDRES SANT

A les 11 h: Via Crucis, a l’església del Bon Pastor.

A les 6 de la tarda, Celebració de la Passió i Mort
de NSJC, a l’església de Sant Pere.

DISSABTE SANT, VETLLA PASQUAL

A les 20 h, Vetlla Pasqual a l’església de la
Immaculada. Set joves celebraran la Professió de
Fe.

DIUMENGE DE PASQUA

Les misses habituals dels diumenges i festius.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LES ICONES BIZANTINES
A l’Església Oriental trobem l’ús de
les icones, que fugen d’una repre-
sentació massa realista per ressaltar
el seu caràcter espiritual. Pels
cristians orientals les imatges de les
icones són com “ombres” dels
models que són representats i volen
transparentar una presència espiri-
tual de Crist o de la Mare de Déu. Tant és així que
les icones només són realitzades per monjos o
persones que transmeten santedat, que són com
instruments a les mans del Déu creador de bellesa.

Les icones apareixen com figures frontals,
d’expressió hieràtica, per exaltar el seu caràcter
sagrat. La icona no sols és per admirar sinó per
pregar. I l’artista no tan sols ha de dominar la
tècnica sinó que ha de ser un bon creient que
expressa la seva fe.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 20 de març:
Alejandro Nogales Alfonzo, fill de Francisco José
i de Joana Sthephanie.

DEFUNCIONS
Dia 16 de març:
Anicet Quintana Cabañó, de 88 anys.
Wilelmina (“Vines”) Delestal Martínez, de 94 anys.

-----------------
Más que poseedores de una luz que otorgamos
generosamente a otros, somos hermanos que la
comparten, como cuando, en la noche de Pascua,
nos pasamos unos a otros la luz del cirio con
nuestras pequeñas candelas. Con la convicción
creyente de que es posible trascender la negatividad
de la historia, no escapando de ella, sino transfor-
mándola desde dentro. Y reconocer que no lo
tenemos todo claro, pero que estamos ahí, dispo-
nibles y cercanos, para caminar junto a los otros,
apuntalándonos en la esperanza, horadando
pacientemente la corteza del campo que esconde
celosamente el secreto de un tesoro”.

Dolores Aleixandre


