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Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

UNA MIRADA DIFERENT
Una coneguda història ens ajuda a veure les dificultats i desafiaments de la vida com oportunitats per
superar-nos.
El segü ent relat és d’una mare que descriu la seva
experiència de criar un infant amb discapacitat intel·lectual. Per entendre una mica el que se sent.
“Quan s’espera una criatura és com planificar un
viatge de vacances a Itàlia: plans meravellosos,
maletes preparades. Unes quantes hores després,
l’hostessa diu: “Benvinguts a Holanda!”
– “A Holanda? Jo vaig pagar per anar a Itàlia!”.
“Canvis del pla de vol. Som a Holanda. No s’hi pot
fer res”.
Ben mirat, el que importa és que no m’hagin portat a
un lloc horrible, amb fam i malalties. Es tracta d’un
lloc diferent. He de comprar noves guies de turisme,
parlar un altre idioma... No enlluerna com Itàlia. Però,
després d’un temps i de respirar altre cop, veig que
Holanda té molins de vent, tulipes i coses maques.
Si gastés la vida lamentant de no haver arribat a
Itàlia, mai seria lliure per gaudir dels encants que
m’ofereix Holanda”.

Aquest és l’esperit de moltes famílies amb fills discapacitats. Un cop
han sabut acceptar la situació, s’ha
generat un corrent d’amor i de tendresa molt grans, ja que les persones
més febles sovint són les més capaces d’estimar gratuïtament i gaudir de la vida sense
cap malícia.
Se’ls anomena discapacitats intel·lectuals o disminuïts psíquics, i donen unes lliçons de vida impagables. No viuen per guanyar els altres, no busquen
competir sinó compartir. En l’esport, no se senten
mai derrotats, tots guanyen i tots hi guanyen, sense
voler fer sentir malament a ningú.
Quina pena quan a molts ja no se’ls deixa néixer i
s’avorta la seva vida, perquè porten una “malformació”. I quina llàstima quan veiem tantes persones,
suposadament ben formades i sense cap “discapacitat”, que empastifen el món, buscant dominar
l’altre a qualsevol preu, tenir més que l’altre, brillar
més que l’altre... Oh, i després, no estan mai
contents. I és que tampoc tot és perfecte a Itàlia...
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“Des d’una mirada pacífica, hem de ser
capaços d’asserenar els cors violents.
Intentem-ho”.

ORACIÓ PER LA PAU A MARIA

Sant Elred, abat cistercenc

La Paraula del diumenge

DIUMENGE V DE QUARESMA
“Pel desert faré que hi passi
un camí, que corrin rius
per la solitud, perquè begui
el meu poble”.
(Del llibre d’Isaïes)
“Tampoc jo no et condemno.
Ves-te’n, i d’ara endavant
no pequis més”.
(De l’evangeli de sant Joan)

Oh Maria, Mare de misericòrdia, que
sempre ens porteu a Jesús, Príncep de
la Pau; nosaltres hem perdut el camí de
la pau, hem fet malbé la pau, hem
preferit alimentar l’agressivitat, suprimir
vides i acumular armes, oblidant-nos
que som custodis del nostre proïsme i de la nostra
casa comuna.
Vós, estrella del mar, no ens deixeu naufragar en la
tempesta de la guerra. Vós, “terra del Cel”, torneu
a portar l’harmonia de Déu al món. Vós que sou font
viva d’esperança, dissipeu la sequedat dels nostres
cors. Vós que heu teixit la humanitat de Jesús, feu
de nosaltres constructors de comunió. Vós que heu
recorregut els nostres camins, guieu-nos per
camins de pau. Amén.
Papa Francesc

MOVIMENT PARROQUIAL

LA NOSTRA HISTÒRIA

CASAMENT
Dia 26 de març: Juan Policarpo Silva Moreno
amb Maria Moreno Da Silva

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Marc Carreras Canet amb M. Lluïsa García Costa.

DEFUNCIONS
Dia 21 de març:
Joana Bramon Frigola, de 86 anys.
Dia 24 de març:
Engràcia Selva Isern, de 94 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES D’ABRIL
– Preguem perquè el compromís del personal
sanitari d’atendre els malalts i els ancians,
especialment als països més pobres, sigui
recolzat pels governs i les comunitats locals.
– Per tots els qui reben els sagraments de la
Iniciació Cristiana, perquè, configurats amb
Crist, sacerdot, profeta i rei, arribin a la
maduresa de la fe confessada, celebrada,
viscuda, pregada i testimoniada.

EL CRIST EN L’ART ROMÀNIC
L’art romànic, tan ric a Catalunya, presenta el Crist majestuós, anomenat Pantocrator,
que manifesta Déu Totpoderós,
com a Senyor i Jutge de l’univers; té la mà dreta aixecada
per beneir i amb la seva esquerra sosté el llibre de la Vida.
Les representacions de Crist a la creu, anomenades “majestats”, eviten la imatge del crucificat
sofrent; apareix sense les ferides dels claus ni
corona d’espines, i, en canvi, amb vestit reial fentnos veure un Senyor que regna triomfant des de la
creu. Després ve el Crist Redemptor, de transició
entre el romànic i el barroc, on es remarquen les
ferides, s’abandona l’hieratisme i els vestits nobles,
donant una imatge del Crist menys poderós i més
proper al sofriment humà.

VIDA COMUNITÀRIA
RESULTAT DE LA COL·LECTA PEL SEMINARI
Sant Pere: 1.755 €; Immaculada: 1.135 €; Bon
Pastor: 250’60 €; Poble Nou: 345 €; Sagrada
Família: 1.214 €.
AVUI, RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR
A les misses, es recull per famílies necessitades.
TROBADA DIOCESANA DE VIDA CREIXENT
El grup de Figueres de Vida Creixent participarà a
la XXIX Trobada Diocesana que tindrà lloc
dimecres que ve a Lloret de Mar.
MISSES FAMILIARS
Dissabte vinent els infants, joves i pares de la
Catequesi són convidats a participar a les Misses
Familiars que se celebraran a les 11 del matí a
Sant Pere i a les 4 de la tarda a la Immaculada.
DIUMENGE DE RAMS
Diumenge que ve, benediccions i misses:
A les 9 h: Bon Pastor. A les 10 h: Marca de l’Ham.
A les 11 h: Immaculada. A les 12 h: Sant Pere.
CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DE LA
PENITÈNCIA
Dissabte vinent, dia 9 d’abril, a la parròquia de
Santa Maria del Poble Nou, a les 7 de la tarda.

Dilluns, 11 d’abril, a la parròquia de Sant Pere, a
les 19’30 h, celebració conjunta de les parròquies.
VIA CRUCIS
Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.
HORARIS DE SETMANA SANTA
DIJOUS SANT
A les 19’30 h, Missa de la Cena del Senyor, a l’església 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. Amb benedicció dels ciris pasquals
de les parròquies. Set joves celebraran la
Professió de Fe.
DIUMENGE DE PASQUA
Les misses habituals dels diumenges i festius.

