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Arribat el matí del dia de Reis, el nen es va llevar, va
mirar per tot el pis però no hi havia cap regal. La seva
mare, soltera i a l’atur, tota entristida observava el seu fill
i agafava coratge per fer-lo baixar dels seus somnis i
animar-lo.
- “Mama, els Reis s’han oblidat de mi...”.
El petit es va abraçar a la seva mare i tots dos es van
posar a plorar. Llavors el nen li pregunta: - “També s’han
oblidat de tu, mama...?”.
- “No, fill. El millor regal que jo podria tenir està ara
mateix en els meus braços: ets tu. Tranquil, jo sé que
els Reis no s’han oblidat de nosaltres. Mira, el teu regal
t’està abraçant ara, i et portarà a fer una de les millors
passejades de la teva vida!”.
Feia un dia assolellat i se’n van anar cap al bosc i
després cap a la platja. El nen va jugar amb la seva mare
durant tot el dia; van riure, van saltar, van cantar, van
menjar, van fer dibuixos a la sorra, es van mullar els
peus a l’aigua, van fer jocs, i van tornar a casa al
capvespre. El petit va arribar molt cansat, però se’n va
anar a la seva habitació i va escriu-re aquesta carta als
Reis:
“Estimats Reis: Us vull agrair el vostre regal d’avui. I
voldria demanar que cada any, per aquestes festes, feu
que la mama oblidi els seus problemes, que deixi
d’estar trista i que jugui amb mi. Així podrem passar

més dies tan divertits com el d’avui. Ara entenc per què
no m’heu portat joguines, d’aquesta manera m’heu
ajudat a descobrir que la mama m’estima de veritat. Jo
també l’estimo molt. Gràcies per aquest gran regal, Reis
Mags”.
Aquesta experiència va fer arribar aquest nen a una
lucidesa semblant a la d’aquell text que diu:
“Jo havia demanat a Déu la força per obtenir l’èxit, i Ell
m’ha fet feble perquè aprengui a ser humil.
Jo havia demanat la salut per fer grans coses, Ell m’ha
donat la malaltia perquè faci coses millors.
Jo havia demanat la riquesa per poder ser feliç, Ell m’ha
donat la pobresa perquè pugui ser assenyat.
Jo havia demanat el poder per ser apreciat pels homes,
Ell m’ha donat la debilitat a fi que senti la necessitat de
Déu.
Jo havia demanat un company a fi de no viure sol, Ell
m’ha donat un cor a fi que pugui estimar tots els meus
germans.
Jo havia demanat coses que puguin alegrar la meva
vida, Ell m’ha donat la vida a fi que em pugui alegrar de
totes les coses.
No he obtingut res del que havia demanat, però he rebut
més del que podia esperar”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ELS MILLORS REGALS SÓN INESPERATS
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Testimoni de la setmana

SANT RAMON DE PENYAFORT

Dimarts celebrem aquest sant català,
nascut al castell de Penyafort, de família
noble, a Vilafranca del Penedès, el 1185.
Va estudiar lleis a Barcelona i després en
fou professor a Bolonya. Ingressà als
dominics de Barcelona, i més tard fou
cridat pel papa Gregori IX a Roma, que el
va nomenar penitencier i on va aportar el seu saber
en dret i teologia moral, escrivint importants obres
sobre aquests temes. Va ser també general del seu
Orde de Predicadors (dominics), confessor del rei
Jaume I i de gent influent. Però tot això no el va
allunyar de la gent menys afavorida; fins i tot
imposava al mateix Papa, com a penitència, que
tractés amb misericòrdia els pobres i els fes justícia.
Va morir a Barcelona, quasi centenari, el dia de Reis
del 1275.

Pensament de la setmana

“Que el Senyor et beneeixi i et guardi. Que el
Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau”.

Del llibre dels Nombres

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL

“Existia el qui és la Llum veritable,
la que, en venir al món, il·lumina

tots els homes” ...

“El qui és la Paraula es va fer home
i plantà entre nosaltres el seu

tabernacle”.

(De l’evangeli segons sant Joan)



EPIFANIA
Aquest dilluns, 6 de gener, festa dels Reis o
Epifania, les misses seran com els diumenges,
i a la vigília només hi ha la missa habitual de les
7 de la tarda dels diumenges i festius a la
capella dels Desemparats de l’Asil.

MOSTRA DE PESSEBRES A
SANT SEBASTIÀ
Es pot visitar a l’antiga capella de Sant
Sebastià, del carrer de La Jonquera, la
Mostra de Pessebres i Diorames, amb el
gran pessebre mecànic, que organitza La
Cate. Entrada gratuïta, matins d’11’30 a 14 h
i tardes de 17’30 a 20 h. A partir del 6 de
gener, i fins al 2 de febrer, amb aquests
horaris: Divendres, de 18 a 20 h; dissabtes i
diumenges, de 12 a 13’30 h i de 17 a 20 h.

ANY DEL MIL·LENARI
Entrats ja a l’any 2020, estem a l’any del
mil·lenari de l’església de Sant Pere, mare de
totes les parròquies de Figueres, i un
esdeveniment per a tota la ciutat. Anirem
anunciant les diferents activitats al llarg de
l’any. La més immediata serà una conferència

d’Inès Padrosa, a la Biblioteca Municipal de
Figueres, el dijous 16 de gener, a les 19 h.

CALENDARIS I VINS DEL MIL·LENARI
DE SANT PERE
Es poden adquirir calendaris del 2020, amb
imatges de les gàrgoles del temple de Sant
Pere, i ampolles de moscatell amb el logotip
del Mil·lenari de Sant Pere, tot a 10 €. És per
ajudar a finançar les activitats programades.

SESSIÓ SOBRE EL NOU TESTAMENT
El dimarts 14 de gener, dia en què es troba el
grup d’Evangeli, hi haurà una sessió
d’Iniciació al Nou Testament, oberta a tothom,
a càrrec de Mn. Joan Naspleda, professor de
Bíblia de l’Institut Superior de Ciències
Religioses de Girona, que parlarà sobre els
llibres que componen el Nou Testament i els
llibres apòcrifs. Serà a les 8 del vespre, als
locals de la parròquia de la Immaculada.

COL·LECTA DE NADAL PER CÀRITAS
Es lliuren a Càritas Alt Empordà Interior
1.429’20 € corresponents a les col·lectes de
les misses de Nadal a les parròquies de
Figueres. Gràcies!

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA FAÇANA DE SANT PERE

La façana principal de l'església de Sant Pere de
Figueres és llisa i austera, i fou renovada l’any 1576.
D’aquesta façana podem admirar la gran rosassa central,
vidriera circular que fa al·lusió al patró de la parròquia i
de la ciutat, amb la inscripció bíblica “Tu es Petrus”.
A sota de la rosassa hi ha una creu, amb Jesús crucificat
en relleu, del segle XVI, de la mateixa època de la façana.
La creu s’alça des d’unes fulles de figuera, que fan
referència al nom de la ciutat. La façana havia tingut un
timpà amb escultures gòtiques representant Sant Pere,
vestit amb hàbit pontifical i amb mitra, amb dos àngels
que s’inclinaven amb reverència a cada costat. El conjunt
escultòric va ser malmès a la guerra del 1936 i va
desaparèixer el 1939. Actualment hi ha un timpà modern,
obra de l’escultor Ramon Pujolboira, al·legòric de Sant
Pere, pescador, que rep de Jesús la crida “Tu, segueix-
me”. El campanar s’eleva fins a 43’50 metres d’alçada.
Es compon de tres cossos. El cos inferior, de base
quadrada i acabament vuitavat, és la part que resta de
l’església antiga. El cos mitjà i el superior són edificats
després del 1940; tenen vuit finestrals i són coronats
amb una balustrada.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES
Dia 29 de desembre:

Maria Estela Pou Toledo,
filla de Pere i de Marian.

DEFUNCIONS
Dia 22 de desembre:

Magdalena Solà Garriga, de 83 anys.

Dia 24 de desembre:

Enriqueta Falcó Geli, de 90 anys;.

Dia 25 de desembre:

Maria Teresa Piernau Barbosa, de 87 anys.

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

QUE ELS REIS ENS PORTIN
GANES D'APROFUNDIR LA FE,

LUCIDESA PER DISCERNIR ELS SIGNES
DELS TEMPS I IL·LUSIÓ

PER SER SEMPRE MILLORS.


