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La Fundació Sant Vicenç de
Paül es va crear fa 125 anys per
atendre les persones més ne-
cessitades, especialment els
infants, de la ciutat de Figueres.
Tot comença l’any 1897 amb el

centre “Escuela de párvulos gratuita”, impulsat per
Sor Ramona Regordosa, Filla de la Caritat, el Sr.
Carles Fages de Perramon, membre de les
“Conferències de Sant Vicenç de Pau ̈l”, juntament
amb el rector de la parròquia de Sant Pere, Mn. Carles
Callís Riera.

Aquesta escola gratuïta pels més petits feia possible
que les mares poguessin anar a treballar, i als vespres,
aquestes mares anaven a la Fundació a aprendre i a
estudiar.

Les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül van ser
les forjadores d’aquest projecte, juntament amb altres
persones –majoritàriament dones– que dedicaven el
seu temps a atendre els més pobres. Als primers anys
la Fundació repartia més de 200 litres de llet cada dia,
i comptaven amb una màquina que esterilitzava la llet.

L’activitat es va interrompre amb la guerra civil, però
després va continuar amb més força, i es va construir

un nou edifici, l’escola Sant Vicenç de Pau ̈l, que va
oferir formació reglada i formació professional per a
infants i joves durant més de 60 anys.

L’any 2004 es tanca l’escola i es construeix el nou
edifici, on s’hi acull l’activitat socioeducativa adap-
tada als nostres dies, però amb el mateix esperit amb
què es va iniciar la Fundació: atendre les persones més
necessitades. El 2008 s’inicia el Servei d’Intervenció
Socioeducativa KSAMEU, que es caracteritza per
acollir i acompanyar infants, adolescents i joves en el
seu itinerari personal, treballant constantment amb les
seves famílies. S’han ampliat els programes i per això
s’han cedit els locals de la parròquia de la Sagrada
Família per ús d’activitats.

A la Fundació li preocupa que els infants siguin he-
reditaris de la pobresa i per això es treballa, amb
educadors professionals i voluntaris, perquè puguin
desenvolupar les seves habilitats, tinguin interès per
les coses boniques, i els adolescents i joves tinguin
referents, aprenguin i se’n surtin a la vida. Que amb el
suport de les Institucions i de la població, aquesta gran
tasca, inspirada en el carisma de Sant Vicenç de Paul̈,
pugui prosseguir per molts anys amb nova empenta.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

125 ANYS DE LA FUNDACIÓ SANT VICENÇ DE PAÜL
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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

“No ets una gota en l’oceà,
ets l’oceà sencer en una gota”.

Rumi

La Paraula del diumenge
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

“Aquest Jesús que ha estat
endut cap al cel, tornarà

de la manera com acabeu de
contemplar”.

(Dels Fets dels Apòstols)
“Vosaltres en sou testimonis.

Ara us enviaré el do que el Pare
ha promès, i vindrà sobre

vosaltres”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANT CARLES LUANGA i companys màrtirs
L’any 1877, missioners anglicans
sembraren l’Evangeli a Uganda (Àfri-
ca). Dos anys després, feren el
mateix els Pares Blancs (que
enguany celebren el 150è aniversari)
i els Combonians. Els nous cristians
van sofrir una gran persecució i el
1886 el rei d’Uganda ordenà la mort, després de
terribles turments, d’un centenar de cristians, entre
catòlics i anglicans. Entre ells, destaca Carles
Luanga, líder d’un grup de joves cristians, entre els
16 i els 24 anys, que servien a la cort del rei
Muanga. Carles Luanga i vint-i-un companys van
ser martiritzats per no voler apostatar de la seva fe
i accedir a les pretensions del rei. Són els primers
màrtirs de l’Àfrica negra. Van ser canonitzats per
Pau VI el 1964.



DISSABTE, VETLLA DE PENTECOSTA
La Vetlla de Pentecosta d’aquest any la celebra-
rem, si Déu vol, dissabte vinent, dia 4, a les 8 del
vespre, a la parròquia de la Sagrada Família. Com
és tradició, es fa aquesta celebració en horari
unificat per totes les parròquies de Figueres. Per
tant, aquest dissabte no hi haurà la missa de les 6
de la tarda a Sant Pere ni la de les 7 a Poble Nou.

CLOENDA DE LA FASE DIOCESANA
DEL SÍNODE
Avui diumenge a la tarda, a la Catedral de Girona,
amb la informació de les conclusions a les 5 i la
missa concelebrada a les 6 de la tarda.

CATEQUISTES
Demà dilluns, a les 7 del vespre, els catequistes
de les parròquies de Figueres tindran una trobada
de fi de curs, amb la participació de Dari Muñoz,
que ajudarà a fer una avaluació de la tasca
realitzada.

CONCERT D’ANIVERSARI
El Casino Menestral Figuerenc celebra el 165è
aniversari amb un concert a càrrec de la Coral
Germanor Empordanesa i l’Orquestra Versatile, el
proper diumenge, dia 5, a les 6 de la tarda, a
l’església de la Immaculada de Figueres. Entrada
lliure.

ARXIPRESTAT
Aquest dimarts, reunió dels mossens i diaques
de l’arxiprestat a La Salut de Terrades.

ANADA A LA SALUT DE TERRADES
L’anada en romeria a La Salut de Terrades dels
grups de Figueres: Apostolat de l’Oració, Legió
de Maria, Vida Creixent, Amics dels Malalts, i
tothom qui vulgui, serà el dimecres dia 15 de juny,
amb la missa a les 12 del migdia, i dinar al
restaurant. Cal apuntar-se a les parròquies.

SORTIDA DE FI DE CURS DE LES PARRÒQUIES
Les persones que formen part de grups i movi-
ments de les parròquies del nostre arxiprestat som
convocades a una trobada de fi de curs el
diumenge 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Llers. Hi
haurà una explicació del retaule de JosepMinistral
a l’església de Llers, un intercanvi per grups,
pregària conjunta i pica-pica de germanor al final.

CATIFES DE CORPUS
Des de la catequesi de joves hi ha la voluntat de
fer alguna catifa de Corpus el dia 19 de juny per
solemnitzar aquesta festa eucarística. Les per-
sones que vulguin col·laborar, que es posin en
contacte: albanogueraxatart@gmail.com o al
972 500 325.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA FIGURA DE JESÚS A LA MÚSICA
La figura de Jesucrist no ha inspirat
únicament obres d’art plàstic, sinó
també musical. Des dels temps
bíblics, la música cristiana té una
funció d’acompanyament del culte
a Déu. Des de Palestrina i T.L. de
Victoria, en el segle XVI, amb els seus Motets,
fins a O. Messiaen, en el segle XX, amb les seves
composicions corals i per a orgue; passant pels
compositors més grans de la història de la
música com J.S. Bach amb la “Passió segons
sant Mateu”, G.F. Haendel amb l’oratori “El
Messies”, L. van Beethoven amb l’oratori
“Jesucrist a la muntanya de les Oliveres”, o H.
Berlioz amb “La infància de Crist”. La imatge de
Jesucrist també apareix a través de musicals
d’ambient “hippie” com “Godspell”, de David
Green (1973) i “Jesucrist Superstar”, de Normal
Jewison (1974).

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 21 de maig:
Adhara Catalina Román García, filla de Romina.
DEFUNCIÓ
Dia 21 de maig:
Jordi Ymbert Sels, de 89 anys.

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES DE JUNY
– Preguem per les famílies cristianes de tot el
món, perquè, amb gestos concrets, visquin la
gratuïtat de l’amor i la santedat de la vida
quotidiana.

– Pel ministeri del successor de Pere i el de tots
els bisbes del món en comunió amb ell,
perquè, servint fidelment el Poble de Déu,
confirmin els seus germans en la fe i guiïn
sàviament la nau de l’Església.

-----------------
“Jesús se va con el Padre pero no se desentiende
de estemundo, sino que sigue presente en él, por
medio de su Espíritu. Es la fuerza del Espíritu
Santo la que nos hace capaces de continuar
desarrollando en el mundo la obra de Jesús, que
desde ahora es la misión de la Iglesia”.


