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És Pentecosta. En Crist se’ns ha manifes-
tat tot el que necessitem. Però la nostra
capacitat de comprendre és limitada. Com
diu l’Evangeli, l’Esperit Sant, si l’invoquem,
és qui guia el nostre discerniment i ens
condueix cap al coneixement de la veritat,

cap a la grandesa del misteri de Crist.

L’Esperit anima les nostres iniciatives, mobilitza les
nostres energies, sol·licita la nostra col·laboració.
Quan fem una cosa bona és gràcies a l’impuls de
l’Esperit, però nosaltres hem de posar-hi de la nostra
part i confiar. Les dues coses juntes sempre sumen.
ComMaria de Natzaret: no ho entenia pas tot, però es
fiava de Déu i alhora es comprometia a preparar els
seus camins.

Imaginem una catequista que es disposa a afrontar un
grup de nens i nenes, difícil de gestionar, o bé el dia
que toca un tema que li és complicat. Ella es prepara,
estudia el llibre, les activitats, ordena els materials,
reflexiona, prega, en parla amb una amiga
catequista... No ho fia pas tot a la inspiració de
l’Esperit Sant, entén que s’ha de preparar i no
improvisar. Ara bé, tampoc creu que en tingui prou
amb la seva preparació i les seves notes.

No sap com es desenvoluparà la sessió de catequesi.
Els infants són molt imprevisibles, tant en les seves
actituds com en les seves preguntes i les seves respos-
tes. Però ella creu fermament, fins al punt d’estar-ne
gairebé segura, que l’Esperit Sant il·luminarà, transfi-
gurarà els materials que ella ha preparat, perquè la
Paraula de Déu, i no la seva pròpia, pugui arribar al cor
dels infants. Ella sap i confia que el mateix Esperit que
va guiar Jesús és viu i actuant en cada un d’aquells
infants abans que ella arribi i enceti el tema.

Així doncs, caminant cap a la parròquia, la catequista
prega a l’Esperit Sant. La seva profunda confiança no
suprimeix pas la seva inquietud i incertesa, però li
dona un altre sentit, quelcom semblant a l’angoixa que
precedeix el part (Jn 16,21).

De tornada a casa seva, després de la catequesi, ella
donarà gràcies a l’Esperit Sant, sabent bé que, si en
algun moment de la sessió ha passat alguna cosa
bona per la vida dels infants, és el fruit, a la vegada,
del seu treball i del do gratuït de Déu, igual com el
mateix Jesús, “concebut per obra de l’Esperit Sant i
nascut de la Verge Maria”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

L’ESPERIT, OPERATIU
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D’EVANGELI

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

“Pensar és difícil; per això
molta gent jutja”.
Carl Gustav Jung

La Paraula del diumenge
PENTECOSTA

“Tots quedaren plens de
l’Esperit Sant i començaren a
expressar-se en diversos

llenguatges”.
(Dels Fets dels Apòstols)

“Llavors Jesús alenà damunt
d’ells i els digué: “Rebeu

l’Esperit Sant”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

VERGE MARIA, MARE DE L’ESGLÉSIA
Per decisió del papa Francesc, en el
decret “Ecclesiae Mater” de 2018, el
dilluns després de Pentecosta se
celebra la Benaurada Verge Maria,
Mare de l’Església. Ja el papa Pau
VIè, en la clausura del Concili Vaticà
II, proclamà Maria “Mare de tot el
poble de Déu”. Des del principi Maria inicià la seva
missió materna, no solament en relació a Jesús
sinó també envers tots els membres del cos místic
de Crist. Des de l’espera de l’Esperit a la Pente-
costa, Maria no ha deixat mai de tenir cura maternal
de l’Església, peregrina en el temps. El Magisteri de
l’Església i la pietat popular han adjudicat múltiples
advocacions a la Mare de Déu, com aquesta de
“Mare de l’Església”, present també en les lletanies
del Rosari.



VETLLA DE PENTECOSTA

Aquest dissabte dia 4 se celebra la Vetlla de Pente-
costa unificada de les parròquies de Figueres, a les
8 del vespre, a la parròquia de la Sagrada Família.

AVUI, CONCERT D’ANIVERSARI

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

ROMERIA 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, Grups
d’Oració i Pastoral de La Salut, 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 moviments
de les parròquies del nostre arxiprestat i feligresos
en general som convocats 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 Josep
Ministral a l’església de Llers, un intercanvi per

grups, pregària conjunta i pica-pica de germanor
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, en què se
celebra també el Dia de Càritas. Les persones
que vulguin col·laborar, que es posin en contacte
a través de: albanogueraxatart@gmail.com o al
972 500 325.

PRIMERES COMUNIONS

Les Primeres Comunions d’aquest curs a les
parròquies de la ciutat s’acaben amb la missa de
les 6 de la tarda de dissabte vinent a la parròquia de
Sant Pere, amb tres nenes que la celebraran.

SANT ANTONI DE PÀDUA

El dilluns 13 de juny celebrem la festa de Sant
Antoni de Pàdua. La missa serà a les 10 del matí a
l’església de Sant Pere, amb la benedicció i
repartiment dels panets de Sant Antoni.

CÀRITAS

Al rober de Càritas fa falta sobretot roba d’estiu per
a infants i joves, i que estigui neta i en bon estat.

Gràcies per col·laborar.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA PRIMERA COMUNITAT CRISTIANA
Els dotze apòstols i els seus
primers seguidors van formar la
primera comunitat cristiana a
Jerusalem. Tots eren jueus, origi-
naris de Palestina mateix. Se
sentien formant part de la religió jueva i la
practicaven. De tota manera, a diferència dels
altres jueus, per a ells Jesús era el Messies que
Israel havia esperat tants segles, i tenien
consciència de formar el nou Poble escollit per
Déu.

Per això es reunien a part, sobretot al vespre
–primer, al Cenacle de Jerusalem i després en
cases particulars– per repetir els gestos de
Jesús, especialment els de l’últim sopar. En
aquestes reunions nocturnes els cristians
recitaven la pregària pròpia –el Parenostre–,
recordaven els ensenyaments de Jesús i
participaven en la “fracció del pa”, nom que
donaven a l’Eucaristia.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES
Dia 28 de maig:
Iker González Romero, fill de José Mª i de Lorena;
Einar Isidro Archaga Núñez, fill de Bairon i Yesenia;
Paula Alice Ndiaye Seynnes, filla d’Athanase
Robert i de Marie Thérèse.

DEFUNCIÓ
Dia 27 de maig:
Joan De Genover Bonal, de 95 anys.

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

“Un nuevo Pentecostés para una Iglesia sinodal que
busca caminos originales de aquella Iglesia que
Jesús quería y por la que dio su vida. Dejemos que
el Espíritu se mueva con libertad. Él alumbrará
nuestros discernimientos para que estén llenos de
verdad y de luz. Hoy la humanidad necesita recibir
los rayos del Espíritu. Él viene a reconstruir lo que
estaba roto y perdido, dentro y fuera de la Iglesia,
quiere que se acaben las torres de babel actuales y
las barcas que se hunden en los mares, cargadas
de sueños y esperanzas de los más pobres. Ahora
es tiempo de salvación para poder gritar “Laudato
si’”, para ser todos, sin exclusión, “Fratelli tutti”.”


