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Feliços els qui viuen la presència de
Déu Pare-Mare com una crida a la
germanor universal en aquest món
esqueixat per la divisió i la guerra.

Feliços els qui saben trobar un
temps i un espai de silenci per la

pregària i hi encomanen els problemes dels altres i
de la humanitat sofrent.

Feliços els qui són prou humils per acceptar de
viure una nova Quaresma per seguir creixent com a
persones i com a cristians.

Feliços els artesans de la pau que posen
comprensió on hi ha condemna, seny on hi ha
violència.

Feliços els qui intenten cada dia suavitzar la duresa
de cor per donar pas a la sensibilitat, a la
compassió, al perdó.

Feliços els qui experimenten que l’amor i la pregària
pels enemics guareixen més l’ànima que el rancor i
l’esperit de venjança.

Feliços els qui compleixen la regla d’or: “Feu als
altres tot allò que voleu que ells us facin”.

Feliços els qui saben superar les temptacions de
l’egoisme per atendre els reclams de la solidaritat.

Feliços els qui saben ser exigents amb ells mateixos
i tolerants amb els altres, i no pas a la inversa.

Feliços els qui practiquen el dejuni del consumisme,
dels programes escombraria de la televisió i del
batibull de les xarxes.

Feliços els qui aixequen el cap i la mirada ben
enlaire i no estan pendents del mòbil tot el sant dia.

Feliços els qui són capaços de gaudir dels elements
de la natura i de tenir cura de les petites coses que
ens fan el viure més agradable.

Feliços els qui no volen deixar mai d’aprendre, que
sempre estan en recerca de la veritat, de la bellesa,
del misteri de la vida.

Feliços els qui viuen aquest temps com una
primavera incipient dels valors de la Pasqua.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

BENAURANCES DE QUARESMA

Suplement del Full

CAMINS
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

“La vida s’acaba quan deixes de somiar,
l’esperança quan deixes de creure,
i l’amor quan deixes de cuidar-lo”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE I DE QUARESMA

“Què diu l’Escriptura, germans?
“Tens la paraula molt a prop teu;

la tens als llavis i al cor”.
(Carta de sant Pau als de Roma)

“Jesús li respongué: “Adora el
Senyor, el teu Déu, dona

culte a ell tot sol”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

SANTA PERPÈTUA I SANTA FELICITAT
Perpètua era noble, Felicitat era
esclava. Però la fe les unia.
Empresonades totes dues l’any
203 a Cartago, la capital del Nord
d’Àfrica, Perpètua acabava de ser
mare i Felicitat donà a llum a la
mateixa presó. Aquestes dues
noies de poc més de vint anys van ser martiritzades
a l’amfiteatre de Cartago el 7 de març del 203,
juntament amb el seu catequista Saturi i tres
cristians més. Del seu martiri es conserva un relat
detallat en què es pot llegir: “El rostre de les màrtirs
apareixia radiant. Eren bellíssimes. Estaven
commogudes, no per la por, sinó per l’alegria”.
Agafades de la mà, noble i esclava, joves mares,
donaren testimoni de la seva fe fins al martiri, que
fou cruel: varen ser assotades, llançades a les feres
i finalment decapitades.



TROBADA SOBRE EL SÍNODE
Aquest dissabte al matí ha tingut lloc a Figueres
una nova trobada de consulta sobre el Sínode
convocat pel Papa Francesc, que demana la
participació del poble de Déu per tal de discernir
junts els camins que l’Esperit ens demana seguir
avui.

AVUI, RECOLLIDA D’ALIMENTS
A les misses del present cap de setmana es fa la
recollida organitzada per la Catequesi. Aquesta
vegada es recullen productes d’aliments bàsics
per a famílies necessitades. Moltes gràcies.

DIJOUS, CONFERÈNCIA SOBRE JOB
Dijous vinent, dia 10, a les 7 del vespre, tindrà lloc
la conferència quaresmal a l’antic convent de les
Clarisses de Fortià, sobre el tema “El crit de Job:
El mal i la caducitat humana”, a càrrec del
biblista i rector de Cadaqués Mn. Jaume
Angelats.
És una activitat organitzada pels nostres arxipres-
tats de l’Alt Empordà per ajudar-nos a viure
aquest temps quaresmal redescobrint la figura
bíblica de Job. El dia 24 de març tindrà lloc una
nova conferència sobre Rembrandt i la
resurrecció, a càrrec de Mn. Miquel Oliveras. Hi
som convidats!

PASTORAL DE LA SALUT
Dimarts vinent, reunió de l’equip de Pastoral de la
Salut a les 6’15 de la tarda, a la Immaculada.

VIA CRUCIS
Els divendres de Quaresma es fa el Via Crucis
abans de la missa, a les 9’30, a l’església de Sant
Pere.

TROBADA FAMILIAR DE CATEQUESI
Dissabte vinent, dia 12, se celebra la Trobada
Familiar de Catequesi de les parròquies de
l’arxiprestat al santuari de La Salut de Terrades. A
més dels infants i catequistes hi són convidats
també els seus pares i familiars.
A les 10 del matí es fa l’acollida, tot seguit jocs
per la mainada i simultàniament hi haurà l’espai
de reflexió pels pares, sobre el tema “Incidència
de la pandèmia en la salut integral dels infants i
adolescents”, a càrrec de la Dra. Maria Gràcia
Cornellà Font, psicòloga especialista en el vincle
afectiu entre pares i fills. Després celebrarem una
Missa de campanya, si fa temps agradable, o a
dins de l’església. Finalment, hi ha l’opció de
dinar junts de pícnic o al restaurant del santuari
els qui vulguin.
Com a signe de solidaritat, es pot portar a la
trobada roba infantil per famílies necessitades.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

JESÚS EN L’ART

Nosaltres ignorem com era Jesús
físicament, perquè no en tenim cap
retrat. A diferència del món grecoromà,
tan donat a fer escultures dels grans
personatges, el món jueu prohibia
qualsevol representació, escultura o
retrat humà. Era una manera de
prevenir el perill d’idolatria. També van prohibir-ho
més tard els musulmans. Els evangelis o les cartes
del Nou Testament no ens parlen de l’aspecte
exterior de Jesús. Tot el seu interès és que el
coneguem interiorment per la fe i l’amor. Però al
llarg dels més de dos mil anys de Cristianisme, els
artistes sempre han intentat oferir-nos la fesomia de
Jesucrist: des de les catacumbes fins a l’art
contemporani. Així, a través dels artistes, podem
descobrir també les imatges que de Jesucrist s’han
fet els cristians de cada època.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 26 de febrer: Aaron Elias López Pineda,
fill de Delfín i de Diana.

DEFUNCIÓ
Dia 22 de febrer: Dolores Ugía García, de 81 anys.

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

“Érase la luz. Y la luz era cálida. Pero vinieron
las tinieblas. Ciegos guiaban a otros ciegos. Y
la luz estaba allí, seguia iluminando, aunque
nadie lo sabía. Uno de los últimos de la fila gritó:
“¡Veo! ¡El cielo es azul y las rosas rojas!”. Le
contestaron que estaba loco. Él insistió: “Las
miradas son dulces y las sonrisas serenas”. Le
dijeron que era peligroso. Les contó que veía
nacer la vida, que el amor era limpio y gratuito,
que dando la vida se crea y que hay un
horizonte hacia donde caminar. Y lo echaron de
la fila. Pero con él algunos creyeron. Abrieron
los ojos y vieron. Y aprendieron a mirar con el
corazón. Fue Pascua y nació un mundo nuevo”.


