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En la festa patronal de Sant Pere de l’any del
Mil·lenari, reproduïm els GOIGS A LLAOR DE SANT
PERE, escrits per Montserrat Vayreda i Trullol i
musicats per Edmund Elgström i García, que es
canten al final de la Missa solemne de la festa, a
l’església parroquial de Sant Pere de Figueres:
En la mar i les pesqueres / fóreu brau, impetuós:

INTERCEDIU PER FIGUERES
OH SANT PERE GLORIÓS.

De l’Església patriarca / sempre en guieu el timó,
no em va menàveu la barca / amb amor de pesca-
dor.
Pescador d’ànimes veres / en el mar tempestuós...
INTERCEDIU PER FIGUERES...

L’ofici que us va fer destre / deixàreu sense disgust
per seguir els passos del Mestre / i la doctrina del
Just.
Mai no són escadusseres / les obres que inspireu
Vós... INTERCEDIU PER FIGUERES...

Sou apòstol, pedra viva / de l’Església Universal,
feu que mai a la deriva / vagi el destí del mortal.
Que la pau hissi banderes / i del fang neixin les
flors... INTERCEDIU PER FIGUERES...

De la ciutat que agermana / l’Empordà i els seus
camins / feu-ne la vasta sardana / que anelli el cor
dels veïns.
Que l’amor salti fronteres / i llevi fruit abundós...
INTERCEDIU PER FIGUERES...

Si les nostres mans són fortes / per omplir de Bé les
naus / per passar del cel les portes / ni ens caldran
les vostres claus.
Obriu a la fe dreceres, / feu llum al cor generós:

INTERCEDIU PER FIGUERES
OH SANT PERE GLORIÓS!

Bona festa a tothom!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

GOIGS DE SANT PERE, DE MONTSERRAT VAYREDA

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’Eucaristia treu de nosaltres la fam per les
coses i encén el desig de servir”.

Papa Francesc

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XIII DURANT L’ANY

“Penseu que sou morts pel que fa
al pecat, però viviu per a

Déu en Jesucrist”.
(De la carta de St. Pau als Romans)

“Els qui vulguin guardar la vida
en poder seu, la perdran, però
els que per causa meva l’hauran

perduda, la retrobaran”.
(De l’evangeli de sant Mateu)

Testimoni de la setmana

SANT PERE I SANT PAU

Gràcies, Senyor, per haver
escollit sant Pere com a cap de
la comunitat de deixebles. El
vares transformar, i ell, que era
pescador, esdevingué pescador
d’homes, evangelitzador. Va deixar la barca i les
xarxes i salpà cap a noves rutes, tot seguint les
teves petjades. Va continuar sent un home feble,
fins al punt de negar-te davant dels teus
perseguidors. Però t’estimava de tot cor i per això
li vas encarregar de pasturar el teu ramat. Gràcies
per sant Pau, un home que pretenia defensar la
veritat i la Veritat el va visitar. Vas capgirar la seva
vida i li vas mostrar un nou camí. De perseguidor el
vas convertir en seguidor teu. Gràcies, Senyor, per
Pere i per Pau, que, enamorats de Tu, ens han fet
conèixer el teu Amor.



FESTA PATRONAL DE SANT PERE

Demà dilluns, festa de Sant Pere i Sant Pau,
laMissa Solemne de la festa serà a les 12 del
migdia, a l’església de Sant Pere, presidida
pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, i
concelebrada per diversos mossens. La
celebració serà retransmesa en directe per
EMPORDÀ TV. Es podran comprar llibres del
Mil·lenari presentat aquest divendres. Preu:
20 €.

Acabada la missa, Repic manual de campa-
nes a càrrec de Blai Ciurana, Ció Abellí i Jordi
Jordà.

CONCERT D’ORGUE DEL MIL·LENARI

Aquest dilluns, dia de Sant Pere, a les 7 de la
tarda, Concert d’orgue del Mil·lenari,
“Memorial Mn. Albert”, a càrrec de Pau Riuró
Bofill, organista de la Basílica de Castelló
d’Empúries. Entrada gratuïta. Es podrà visionar
amb una pantalla al presbiteri.

MOSTRA FOTOGRÀFICA POPULAR

Es pot veure a l’església de Sant Pere
l’exposició amb fotografies antigues aportades
per gent de Figueres amb motiu del Mil·lenari.

LA SARDANA DEL MIL·LENARI

Avui diumenge s’estrena la sardana del
Mil·lenari del compositor Jaume Cristau
Brunet, al Concert de la Cobla La Principal
d’Olot, a la Plaça Josep Pla, a les 18’30 h, amb
aforament limitat.

REPRESA DE L’HORARI DE MISSES

A partir del proper cap de setmana de juliol
reprenem progressivament l’horari habitual
de les misses a les parròquies d’abans del
confinament:

El primer diumenge, dia 5, s’obrirà lamissa de les
11 a la Immaculada; i la setmana següent, les
misses dels dimarts i dijous al vespre a les 19’30
h. El segondiumenge, dia 12, a les 9 al BonPastor
i a les 10 a la Marca de l’Ham. El tercer dissabte,
dia 18, a les 7 de la tarda al Poble Nou. I el quart
dissabte, dia 25, a les 20’15 h a la Sagrada
Família. Per motius sanitaris en geriàtrics, de
moment no s’obrirà la capella de l’Asil.

Les normes de posar gel, portar mascareta i
distància entre persones es mantenen igual.

SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL

Com és habitual a l’estiu, durant els mesos de
juliol i agost no sortirà aquest suplement del
Full; només en sortirà un el primer cap de
setmana d’agost.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA SAGRERA DE LA PARRÒQUIA

En el nou llibre sobre l’església de Sant Pere,
presentat aquest divendres, s’explica que les es-
glésies disposaven d’un espai de 30 passes de radi al
voltant, que tenia un caràcter sagrat, inviolable. Quan
l’església era consagrada, aquesta àrea quedava
solemnement delimitada i així es feia constar a l’acta
que estenia l’autoritat eclesiàstica. No conservem
l’acta de consagració de l’església de Sant Pere, però
hem de suposar que aquest ritual es degué produir en
algun moment del segle XI. Potser el fet que el primitiu
domini del temple fos laic, en mans dels senyors de
Llers fins a l’any 1123, explica aquesta manca de notí-
cies que sí que tenim, en canvi, per altres temples de
domini eclesiàstic de la mateixa època.

Aquest espai sagrat era utilitzat com a cementiri però
també gràcies al seu caràcter reservat i protegit,
acostumava a ser un lloc on s’emmagatzemaven
aliments, una cellera. El mateix efecte d’empara feia
que aquests espais també concentressin habitatges,
circumstància que va donar origen a moltes
poblacions, com seria el cas de Figueres.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME

Dia 20 de juny:

Gael David Aldana Cardona, fill de David i de Clara.

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Juan Jesús Castillo Muñoz amb
Vanessa Rísquez Puertollano;

Francesc Esteve Costa amb
Estefania Torrico Rubio.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE —
MES DE JULIOL

– Per les famílies: Preguem perquè les famílies
actuals siguin acompanyades amb amor,
respecte i consell.

– Per la gent gran, especialment pels que viuen
en soledat, perquè trobin l’ajuda material i
espiritual que necessiten.


