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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

LES LLUMS DE L’ARQUEBISBE JOAN
Aprofitant la jornada festiva d’aquest dilluns, una colla
de capellans gironins pugem a un minibus i anem, si
Déu vol, a Tarragona a visitar l’arquebisbe Joan
Planellas i Barnosell, que és company de Seminari de
la nostra promoció.
En Joan ens va provocar una sorpresa molt agradable quan el dia 4 de maig de 2019 va ser nomenat
arquebisbe de Tarragona, que és la seu “principal” de
Catalunya. Ell, que mai ha tingut ambició de càrrecs,
va ser l’escollit inesperat. Un do de l’Esperit.
Fa pocs mesos va venir a Figueres a fer un funeral
d’un seu familiar, a la parròquia de la Immaculada.
Mentre preparàvem l’altar amb ell, jo pensava: “Qui
ho havia de dir, aquell noi humil, estudiós i assenyat,
que venia del poble de Verges, amb qui havíem jugat
i compartit tantes hores de classe, estones de pati,
fins i tot unes Colònies fent de seminaristes monitors,
ara el tens al costat i és l’arquebisbe metropolità de
Tarragona i primat...”.
El dia que va venir feia molt de sol i els vitralls de
l’església de la Immaculada brillaven amb una claror
potent. El bisbe Joan, aixecant la mirada, va dir: “Feia
molts anys que no havia vingut a aquesta parròquia.
És molt bonica, tan lluminosa!”

Amb el poc temps que fa que és
arquebisbe, ell està fent molta llum a
la nostra Església, tant a Tarragona
com a Catalunya, ja que és qui
presideix la unió dels bisbats catalans. Tant en el tracte personal com
amb les seves prioritats i documents,
reflecteix la seva formació de teòleg i
de pastor. En efecte, abans de ser nomenat bisbe, ha
estat molts anys professor de Teologia, a Girona i a
Barcelona, i al mateix temps rector de parròquies
petites de l’Empordà, compaginant sempre el servei
pastoral amb la docència. Mai ha volgut deixar el
contacte amb el poble de les petites parròquies.
Això l’ha ajudat a relacionar de manera lúcida i brillant els continguts més profunds de la fe cristiana
amb la realitat que ens ha tocat viure.
Remarco una frase seva que pot ser “lluminosa” en
aquest Sínode que estem duent a terme tota l’Església: “El missatge que volem comunicar ha de ser,
abans de res, coherent amb els sentiments de Crist,
i arribar als altres mai des de la imposició sinó des
de la llum atractiva de la veritat”.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Pensament de la setmana

Testimoni de la setmana

“En la foscor Déu és la teva llum; en la tempesta
és la teva pau; en la tristesa és la teva fortalesa
i en la soledat és la teva companyia”.
Papa Francesc

MARE DE DÉU IMMACULADA

La Paraula del diumenge

DIUMENGE II D’ADVENT
“Vesteix-te amb el mantell de la
bondat de Déu, posa’t
al front per diadema
la glòria de l’Etern”.
(Del llibre de Baruc)
“Una veu crida en el desert:
Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

“Gràcies, Senyor, per Maria de Natzaret,
perquè ens ensenya a fiar-nos de Tu
malgrat no entendre els teus plans. La
seva disponibilitat obre la porta a una
nova creació, a una nova relació amb
Tu, basada en la confiança, en l’amor.
Tenim pors, dubtes i recels i no ens acabem de
creure que ens estimes de debò. Ens és més fàcil
veure’t com un rival amb qui competim. En canvi,
Maria ens anima a deixar-nos fer, amb l’íntima
certesa que vols el millor per a nosaltres. Que
Maria ens protegeixi de tots els enganys que ens
allunyen de Tu, de tots els sentiments de rebel·lia
infantil o de prepotència ingènua. Que ens ensenyi
a veure la realitat amb els seus ulls per reconèixer
la presència del Fill de Déu ocult en les seves
entranyes de mare.” (De la missa de cada dia)

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISME
Dia 28 de novembre:
Aina Fontdecaba Claparols, filla de Narcís
i de Marina.

DEFUNCIÓ
Dia 30 de novembre:
Josep Conesa Gibert, de 88 anys.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE MES DE DESEMBRE
– Preguem pels catequistes, cridats a proclamar
la Paraula de Déu: perquè en siguin testimonis
amb valentia, creativitat i amb la força de
l’Esperit Sant.
– Pels sacerdots i diaques, perquè visquin
sempre en fidelitat a la vocació rebuda, i vegin
confortat el seu lliurament a Déu i a l’Església
per l’amor i respecte dels seus fidels.
“Gracias, Señor, porque cada día nos visitas a
través de los sacramentos, de la Palabra, de la
oración, de los hermanos, de los necesitados”.

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL REI SALOMÓ
A la mort de David, el va
succeir en el tron el seu fill
Salomó, que va demanar a
Déu enteniment per saber
discernir entre el bé i el mal.
Déu li va concedir saviesa i
intel·ligència. Salomó construirà el temple de
Jerusalem, que contenia l’Arca de l’Aliança. La cort
de Salomó va imitar moltes coses dels faraons
d’Egipte, s’envoltà de savis i escribes, va impulsar
el comerç, l’exèrcit, la importació de productes…
Però van sorgir ombres en el seu regnat. El poble
se sentia oprimit per haver de treballar en les
construccions del rei i haver de pagar les grans
despeses de la seva fastuosa cort, plena de dones
estrangeres que adoraven altres déus. Salomó es
va veure portat per elles a adorar divinitats
paganes. Perdut el favor de Déu i del poble, el seu
regne s’enfonsà.

VIDA COMUNITÀRIA
FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

AVUI, RECOLLIDA DE JOGUINES

Dimecres, dia 8, festa de la Immaculada
Concepció de Maria, les misses seran com els
diumenges, amb les anticipades a la vigília. A la
missa de les 11 del dia de la Puríssima a la
parròquia de la Immaculada, acompanyarà el
grup musical “Adéus”, que oferirà un petit
concert acabada la missa.

Avui diumenge, a les misses de les 11 de la parròquia de la Immaculada i de les 12 a Sant Pere, els
nois i noies de Catequesi de Seguiment recullen
joguines, per la campanya de Nadal, pels infants
de famílies necessitades.

TROBADA SOBRE EL SÍNODE
Aquest dissabte s’han trobat
els grups de les parròquies de
Figueres amb el Consell
Interparroquial per iniciar el
treball de la consulta del Sínode
que el Papa Francesc ha
convocat. S’ha compartit la reflexió entorn de les
preguntes principals, que tothom qui vulgui pot
respondre:
– En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli,
tots “caminem junts”:
– Quines experiències tinc d’aquest “caminar
junts” a la meva comunitat? Com les valoro?
– Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a
créixer en el nostre “caminar junts”?

VETLLA DE PREGÀRIA
La Vetlla de pregària estil Taizé d’aquest Advent
serà el divendres 17 de desembre, a les 7 del vespre, a l’església d’El Far d’Empordà.
CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DEL PERDÓ
Dissabte, dia 18, a la missa de les 7 del vespre, a
la parròquia del Poble Nou.
Dimecres, dia 22, a les 19’30 h, a la parròquia de
Sant Pere, celebració conjunta de les parròquies.
MISSES DE NADAL
La vigília del dia de Nadal:
A les 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere.
A 2/4 de 8 del vespre (19’30 h), a l’església de la
Immaculada.
El dia de Nadal, les misses com els diumenges.

