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Oh Jesús, en aquesta Setmana
Santa ens apropem per posar al peu
de la teva creu tota la nostra fragilitat
i totes les nostres il·lusions. Et
demanem que ens rescatis l’espe-
rança i ens animis a refer-nos.

Posem als teus peus, al costat de la Mare que ens
dones, les persones que pateixen la malaltia, el
desànim, la persecució i la frustració. Acompanya el
Via crucis que passen tots els crucificats de la terra.

Volem portar fins als teus peus les persones que no
poden seguir endavant, per la manca de treball, per la
manca de formació, perquè es troben empresonades
o són presoneres de màfies i maltractes. Que no
caiguin en la desesperança ni l’autoabandonament.

Posem als teus peus aquest planeta, la casa comuna
que hem rebut i que no hem sabut cuidar ni gaudir
com a bons veïns. Que no fem més malbé la natura
que ens dona tanta vida.

Venim a posar a les teves mans els projectes nobles
de les parelles joves que volen formar una família, dels

qui avancen en els seus estudis a base d’esforç i amb
esperit de millorament de la societat. Que es puguin
obrir camí en aquesta societat.

T’encomanem totes les famílies que procuren viure
l’Evangeli dia a dia, els pares que són responsables en
la seva feina d’educar i donar exemple. Que no es
cansin de sembrar, confiant que Tu faràs créixer la
seva llavor al seu moment.

Volem acompanyar fins als teus peus la gent gran, que
segueixen transmetent saviesa i experiència; els qui
se senten sols, o mal acompanyats. Que puguin tenir
el goig d’una maduresa plena.

Et presentem totes les persones voluntàries i les
associacions sense ànim de lucre que donen el seu
temps i els seus serveis en benefici dels més neces-
sitats. Que no defalleixin, que fan més falta que mai.

Senyor, que has vençut el mal i la mort, ajuda’ns a
rescatar l’esperança en la vida nova de la Pasqua. Que
res ni ningú no ens robi l’esperança!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

RESCATAR L’ESPERANÇA

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

“L’únic símbol de superioritat que conec
és la bondat”.
L.V.Beethoven

La Paraula del diumenge
DIUMENGE DE RAMS

“Jesucrist, que era de
condició divina, no es volgué
guardar gelosament la seva
igualtat amb Déu, sinó que es

va fer no-res”.
(De la carta als Filipencs)

“Hosanna! Beneït el qui ve
en nom del Senyor!”.

(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

ENTRANT A LA SETMANA SANTA
Entrem amb Jesús a Jerusalem,
on la multitud aclama el qui ve en
nom del Senyor. Pocs dies més
tard, molts d’aquests que
l’aclamen, manipulats pels pode-
rosos, cridaran contra Jesús i
demanaran que el crucifiquin. Se’n burlaran pels
carrers de la ciutat que pugen al Calvari, i quan hagi
passat l’espectacle se n’oblidaran.

Els deixebles, esporuguits, s’amagaran, patint pel
Mestre però patint més per salvar la pròpia pell.
Espiaran de lluny, i a l’hora de la veritat l’abando-
naran i desapareixeran. Maria, per la seva part, que
havia estat absent en la majoria de passatges de la
vida de Jesús, a l’hora decisiva la mare és allà, al
peu de la creu. Unint el seu dolor de mare al
sacrifici del seu Fill.



DIUMENGE DE RAMS

Avui, Diumenge de Rams, per raons sanitàries la
benedicció de palmes i rams es fa des de l’altar al
començament de cada missa, a les 9 al Bon Pastor,
a les 10 a la Marca de l’Ham, a les 11 a la Immacu-
lada i a les 12 a Sant Pere. Després, si hi ha gent a
fora, el mossèn sortirà a beneir els rams, i la gent
haurà de guardar les distàncies.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ

A més de la Celebració d’aquest dissabte a l’esglé-
sia del Poble Nou, la Celebració Comunitària de la
Penitència de les parròquies tindrà lloc:

Demà dilluns, dia 29, a la parròquia de Sant Pere, a
les 19’30 h.

HORARIS DE SETMANA SANTA

Adjuntem a aquest suplement un Full a part, amb
explicació del Tridu Pasqual, i amb els horaris
unificats de la Setmana Santa a les parròquies de
Figueres. Aquí els reproduïm també:

DIJOUS SANT

A les 19’30, a l’església de la Immaculada: Missa
de la Cena del Senyor. 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, a l’església de Sant Pere:
Celebració de la Passió i Mort de NSJC.

DISSABTE SANT, VETLLA PASQUAL

A les 20 h, Vetlla Pasqual: a l’església de la
Immaculada. No hi ha cap més missa anticipada.

DIUMENGE DE PASQUA

Misses habituals dels diumenges i festius al
matí.

MEGAFONIA DEL TEMPLE DE SANT PERE

S’ha millorat el so a l’església de Sant Pere amb la
instal·lació d’una nova columna altaveu que co-
breix una zona on la megafonia no arribava amb
nitidesa. És un aparell de qualitat, que suposa una
despesa important, de 3.500 €, que afrontem pen-
sant sobretot que arribi millor la proclamació de la
Paraula de Déu i els continguts de la litúrgia cristia-
na. Les persones que puguin i vulguin ajudar a
sufragar la despesa poden fer el seu donatiu a la
parròquia. Moltes gràcies.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

EVANGELI I EVANGELIS

Quan la paraula “evangeli” surt en el Nou Tes-
tament no s’ha d’entendre en referència a un llibre
escrit, sinó a l’anunci oral. No és fins al segle II que
la paraula “Evangeli” s’aplica a una narració escrita
sobre la vida i obra de Jesús. Cap a la meitat del
segle II sant Justí parla de les “memòries dels
apòstols que se’n diuen Evangelis”.

Quan els quatre Evangelis canònics foren admesos
en l’Església, alguns van intentar reunir-los tots
quatre en un text únic, en el qual se suprimien les
repeticions. Això obeïa a una finalitat pietosa de
tenir una “petita Vida de Jesús” però científicament
es va desestimar perquè el conglomerat que en
resultava ja no era la Sagrada Escriptura sinó una
obra humana basada en ella, però sense els enfocs
personals de cada evangelista, quedant així esbor-
rada la teologia de cada un d’ells.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 20 de març:
Miquel Perich Rodríguez, fill de David i de Patrícia.

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

PREGUNTAS A UN REY EN CRUZ
¿Qué corona es esa que te adorna,
que por joyas tiene espinas?
¿Qué trono de árbol te tiene clavado?
¿Qué corte te acompaña, poblada
de plañideras y fracasados? ¿Dónde está tu poder?
¿Por qué no hay manto real
que envuelva tu desnudez?
Me corona el dolor de los inocentes.
Mi poder no compra ni pisa,
no mata ni obliga, tan solo ama.
Me viste la dignidad de la justicia
y cubre mi desnudez la misericordia.
Míos son quienes dan sin medida,
quienes miran en torno con ojos limpios,
los que tienen coraje para luchar
y paciencia para esperar.

J.M. Rodríguez Olaizola


