
Núm. 1.275
31 maig 2020

Oh Esperit Sant,
Ventada fresca de Déu damunt de la
nostra vida trontollant i perplexa:
Veniu al nostre pit amb el raig de llum
divina que dissipi les tenebres dels
nostres cors adolorits.
Veniu a consolar les penes del vostre

poble que travessa la prova del desert de la pandèmia
amb l’ànsia de la sanació.
Doneu el vostre alè als qui malviuen angoixats per la
malaltia, o per la por, o per la pobresa.
Encoratgeu tots els professionals i voluntaris que
s’entreguen perquè no se’ns marceixi l’esperança.
Socorreu les víctimes que han quedat a la intempèrie
sense treball i en un mar d’incertesa.
Regueu els brins de germanor solidària de la gent que
ha entès que hi som per ajudar-nos.
Renteu la inconsciència dels qui no veuen més enllà
dels seus interessos i esbandiu la brutícia dels incí-
vics.
Poseu nom i escalf a la fredor de les estadístiques i
esborreu les falses informacions que confonen el
poble.

Feu-nos reconèixer la vostra presència transforma-
dora darrere de cada pas endavant, de cada fruit que
cau per maduresa.
Encamineu la recerca de la ciència al servei de la cura
i l’harmonia de la persona i de la natura.
Infoneu la vostra saviesa als pares i mestres perquè
puguin ensenyar, com sigui, camins de vida als més
joves.
Conforteu amb la vostra tendresa l’ànim de la gent
gran i dels qui estan en més risc.
Inspireu amb la vostra claredat les decisions dels qui
han de guiar el poble cap a una nova salut.
Vesseu els vostres dons damunt l’Església, perquè faci
sentir ben propera la vostra alenada.
Cremeu amb el vostre foc purificador la malícia que
nia als cors dels qui només busquen el poder al preu
que sigui.
Consoleu els qui estan de dol i necessiten més que
mai una càlida abraçada.
Beneïu la tasca de tantes persones bones que no
deixen mai de fer el bé i que ens indiquen, potser
sense saber-ho, on és el Camí, la Veritat i la Vida.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PREGÀRIA ARDENT A L’ESPERIT SANT
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Pensament de la setmana

“Qui vol construir torres molt altes ha d’estar
molt de temps treballant els fonaments”.

Anton Bruckner

La Paraula del diumenge
DIUMENGE DE PENTECOSTA

“Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra”.

(Resposta al Salm 103)

“Pau a vosaltres”. Llavors alenà
damunt d’ells i els digué:
“Rebeu l’Esperit Sant”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

REFLEXIÓ D’ARMAND PUIG I TÀRRECH

Som un poble que camina en la fosca i veu una
gran llum. Som fills de l’esperança en la llum que
irradia Jesús ressuscitat. Més que mai hem
viscut la paciència que brilla a l’hora de la
tribulació. Més que mai hem pregat tot escoltant
la Paraula de l’Evangeli, que sosté la nostra
fragilitat. Més que mai han trucat al nostre cor
l’amistat i la solidaritat entre tots i amb els més
febles. Amb Crist ressuscitem a una vida nova.
Quan s’haurà acabat el coronavirus, res no podrà
ser igual. Una època nova ha començat. Les
cadenes de l’egoisme de persones i pobles s’han
de desfer. Les pedres que tanquen els sepulcres
dels pobres de la terra s’han d’obrir de bat a
bat”.



TORNA LA MISSA PRESENCIAL

Aquest cap de setmana, festa de Pentecosta,
reprenem les misses amb poble a la nostra
diòcesi i ho fem de manera progressiva, tal com
indica el nostre bisbe Francesc.

Ho hem de fer d’aquesta manera per garantir la
seguretat, la higiene i l’ordre.

El NOU HORARI PROVISIONAL de misses, que
tenen lloc de moment només a l’església de
Sant Pere de Figueres, és el següent:

Dissabtes, a les 6 de la tarda.

Diumenges, a les 12 del matí.

Els dies feiners, de dilluns a divendres, cada
dia, a les 10 del matí, sempre a Sant Pere, a la
nau central, a partir de demà dilluns, 1 de juny,
i en una zona restringida dintre l’església.

Esperem i preguem que aviat puguem anar
obrint les altres esglésies al culte.

MESURES DE PROTECCIÓ

En entrar i sortir hi ha gel de mans per tothom.
No es poden tocar ni besar les imatges.
Recordem que només es pot ocupar un terç de

l’aforament de l’església. Als bancs hi ha unes
senyalitzacions que indiquen on s’han de posar
els fidels. Cal guardar la distància d’un metre i
mig entre cada persona. Cal l’ús de mascareta.
Per anar a combregar es mantindrà la distància
de seguretat i es rebrà la sagrada forma a la mà.
El mossèn i ministres de la comunió es
desinfectaran abans les mans. La col·lecta es
farà deixant el donatiu sortint de la missa i es
podrà recollir a la sortida el Full Parroquial.
S’han d’evitar les aglomeracions a la porta.

AJUDEM CÀRITAS A AJUDAR

Càritas Alt Empordà Interior està rebent la
demanda de noves persones i famílies que han
quedat desprotegides a causa de la present
crisi. Cal multiplicar per tres l’ajuda però s’han
reduït a la meitat els ingressos; i es necessiten
nous voluntaris perquè molts dels actuals estan
en edat de risc. Per això s’agraeix que
s’ofereixin gent més jove (tel. 972 504 152). I per
fer un donatiu solidari al compte de la nostra
Càritas, aquest és el número:

ES59 2100 0013 7002 0078 4368

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ESGLÉSIA DOMÈSTICA

L’Església no ha tingut sempre temples; es van
construir molt més tard. L’Església primitiva era
domèstica, es reunia a les cases. El confinament
actual, tot i ser obligat per la pandèmia, ha
promogut positivament l’Església domèstica, en la
qual els laics són protagonistes. És a casa on els
pares, no els mossens ni els catequistes ni els
mestres, poden ensenyar a resar als seus nens
abans d’anar a dormir. És a casa on la família
reunida pot fer una pregària per beneir la taula
abans de menjar. És a casa on els petits han
d’aprendre a donar gràcies a Déu pel nou dia que
ens envia i a demanar perdó al vespre per les co-
ses que no hem fet prou bé. És a casa on es
practiquen les virtuts domèstiques del respecte, el
diàleg, la comprensió, l’estimació mútua, la
gratuïtat, la generositat. És a casa on s’ha
d’aprendre a gestionar el temps d’estar davant de
les pantalles i a relacionar-se convivint en família i
estimant-se els uns als altres, portats per l’Esperit
Sant.

INTENCIONS DEL SANT PARE -
MES DE JUNY

El camí del cor.– Preguem perquè els qui
pateixen trobin camins de vida, deixant-se
tocar pel Cor de Jesús.

Pels religiosos i religioses, consagrats a viure
en pobresa, castedat i obediència; perquè les
seves vides siguin testimoni del Regne de Déu
enmig del món.

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

TAL COM ACONSELLEN EL PAPA I EL NOSTRE
BISBE, ELS QUI TENIU UNA EDAT AVANÇADA
O ESTEU EN SITUACIÓ DE RISC, NO PATIU SI
NO US VEIEU AMB COR D’ANAR A
L’ESGLÉSIA. EL SENYOR JA SAP QUE EN
TENIU GANES I ÉS SEMPRE AMB VOSALTRES.
PODEU SEGUIR VEIENT LA MISSA PER LA
TELEVISIÓ. I ELS QUI MÉS US ESTIMEN
VETLLEN PER VOSALTRES I PER LA VOSTRA
SALUT. ÀNIMS!


