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“És per al teu bé”, diuen els pares i els educadors als
petits quan els costa obeir alguna norma. El mateix es
podria dir de la norma de participar a l’Eucaristia els
diumenges. No és Déu qui necessita que li dediquem
un dia, sinó nosaltres els qui ho necessitem.

Si només hi veiem una norma feixuga, i si la complim
per obligació, ho farem a desgana, en negatiu, sense
trobar-hi el suc positiu que ens faci bé.

Molta gent que es diu cristiana no va a missa. Alguns
diuen que ja en porten d’avançades quan de petits els
obligaven a l’escola a anar a missa. D’altres potser
han tingut una mala experiència i ho han deixat.
D’altres creuen que ja viuen la fe a la seva manera i
no els cal l’Eucaristia. I d’altres, varen deixar d’anar a
missa, en van perdre el costum i en prescindeixen. És
com una cosa passada.

Hi ha un argument banal, que diu que ser cristià no és
anar a missa. Bé, no se sap de cap sant o santa que
hagi prescindit de l’Eucaristia. Segur que no haurien fet
tot el bé que van fer sense la comunió amb el Crist, que
és la font de l’amor. Deixar adormit allò que alimenta,
sosté i dona força només debilita la vida de fe.

El papa Francesc té una frase que diu: “L’Eucaristia
no és un premi per als rics; és un aliment per als po-

bres”. D’entrada, anar a combregar
ens posa a la fila dels pobres, dels
qui saben que necessitem que el
Senyor alimenti la fe, l’esperança i
l’amor. Us asseguro que és
emocionant veure les mans de les
persones que venen a combregar.
Algun dia en parlarem.

Anar a combregar es fa en comunitat. A fora de la
missa només poden combregar els malalts. El con-
tacte amb la comunitat cristiana, que es reuneix el dia
del Senyor, és essencial. Formem part d’un poble de
creients, que és on hem mamat i on vivim la fe que
ens agermana. Sense l’exemple familiar i de la
comunitat, fàcilment ens perdem per camins foscos
o deserts. Per desgràcia, molts infants fan la seva
Primera –i última– Comunió. I la culpa no és pas d’ells,
pobrets, sinó nostra.

Els qui combreguem hem de revisar si ho fem per
costum o inèrcia, i sobretot quin testimoni donem de
vida cristiana, si fem venir “gana” o no.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Pensament de la setmana

“En el món només hi ha una desgràcia:
no estimar prou”.
George Bernanos

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XIII DURANT L’ANY

“Déu no va fer la mort, ni li
agrada que l’home perdi la vida;
tot ho ha creat perquè existeixi.
Déu creà l’home a imatge de la

seva existència eterna”.
(Del llibre de la Saviesa)

“Jesús entra a l’habitació, li dona
la mà i li diu: “Noia, aixeca’t”.
(De l’evangeli de sant Marc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA A SANT PERE
“Sant Pere gloriós, patró de la ciutat
de Figueres, protegiu les nostres fa-
mílies, les nostres institucions,
empreses, entitats, parròquies i
associacions, perquè tots els seus
membres i tots els ciutadans
contribuïm al bé comú. Que la nostra ciutat es
pugui oferir a tothom amb una cara neta, de festa
major: On la gent sigui amable, acollidora,
treballadora i responsable. On els joves puguin
assolir la formació que necessiten per obrir-se pas
cap a un futur esperançat. On els més grans siguin
ben atesos i la seva experiència sigui aprofitada per
créixer en saviesa humana. Una ciutat on regni
l’ètica, el respecte, el civisme, la solidaritat, i on els
més desvalguts tinguin els recursos per sortir de la
seva situació. Amén.”



CONFERÈNCIA SOBRE DALÍ I LA PARRÒQUIA

Amb motiu de la solemnitat de Sant Pere, demà
dilluns s’ofereix una conferència sobre “Dalí, la re-
ligió i l’església de Sant Pere”, a càrrec deMariona
Seguranyes i Josep Playà. A les 7 de la tarda, a
l’església de Sant Pere. Entrada gratuïta amb
inscripció prèvia a www.amicsmuseusdali.com o
deixant missatge al tel. 972 677 520. Organitza:
Amics dels Museus Dalí.

ACTES DE LA FESTA DE SANT PERE

– Dimarts, a les 12 h, Missa Solemne al temple par-
roquial de Sant Pere, amb el cant dels Goigs.

– Després de missa, Repic manual de campanes a
càrrec de Blai Ciurana, Jordi Jordà, Ció Abellí,
Albert Cuevas i David Armengol. Organitza:
Confraria de Campaners i Carillonistes de
Catalunya.

– A les 7 de la tarda: Concert d’orgue i contrabaix
del dia de Sant Pere. A càrrec de l’organista Izumi
Kando i del contrabaixista Josep Quer. Al temple
de Sant Pere, amb entrada gratuïta. Organitza:
Parròquia de Sant Pere.

La missa de dimarts al vespre a la Immaculada que-
da suprimida.

CATEQUISTES

Els catequistes de les parròquies de Figueres tin-
dran una trobada de fi de curs aquest dijous, a les
20 h, als locals de la Immaculada.

UNCIÓ DELS MALALTS COMUNITÀRIA

Ja s’ha fet una primera celebració a la Immaculada
de la Unció dels Malalts de forma comunitària. A les
altres parròquies tindran lloc els següents dies:

Sant Pere: Dissabte, 3 de juliol, a les 18 h.

Sagrada Família: Dissabte, 3 de juliol, a les 20’15 h.

Bon Pastor: Diumenge, 4 de juliol, a les 9 h.

Poble Nou: Dissabte, 10 de juliol, a les 19 h.

Poden rebre el sagrament les persones d’edat
avançada o de salut precària; en alguna d’aquestes
Celebracions Comunitàries o si es demana a casa o
als centres sanitaris.

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 setma-
na d’agost. Seguirà apareixent, però, cada
setmana, el Full provinent del Bisbat de Girona.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL “RECORD” DE JESÚS ALS EVANGELIS

Els Apòstols, després de l’Ascensió, predicaven
l’Evangeli oral, transmetien les paraules i fets de
Jesús, després de ser instruïts i il·luminats per la llum
de l’Esperit (Jn 14,26).

Els fets gloriosos de Crist (la Pasqua) i l’Esperit de la
veritat (Pentecosta) són les dues bases en les quals
es fonamenta el relat dels Apòstols. L’Esperit els fa
“recordar” el passat, en el sentit que apareix al IV
Evangeli: no és un simple fer venir a la memòria sinó
un comprendre el passat en el seu significat més
profund. Així apareix als textos de Joan 2,22 (“quan
Jesús hagué ressuscitat recordaren que deia això”) i
de Joan 12,16 (“recordaren que l’Escriptura deia tot
això d’ell”). L’Esperit guiava els Apòstols a la veritat
completa (Joan 16,13), feia més penetrant la seva
mirada retrospectiva per captar el sentit últim, teo-
lògic, de les paraules i fets de Jesús.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 19 de juny:
Albert Macau Toral, fill de Marc i de Cinthya;
Silvia Obona Micha Carol, filla de Juan i de Catalina.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Gerard Colom Boix amb Cristina Ramírez Herrero.

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

LA LIBERTAD
“La libertad no es hacer lo que a mi me dé la gana;
la libertad no es solo librarse de..., sinó
capacitarse para...; aquí es donde está el punto
clave para conseguir ser libre. Tener capacidad de
resolver los distintos problemas que nos plantea la
vida. La segunda parte de la libertad es descubrir
la misión a realizar en la vida. Jesús es libre ante
la sociedad porque cumple una misión. A los
poderosos les dice “sepulcros blanqueados”, a la
mujer “vete en paz”. Jesús era libre ante sus
amigos porque hablaba con una mujer samaritana
y ante sus enemigos porque le crucificaron por
decir la verdad”.

Jesús Borao


