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Els qui pretenen enfrontar la figura del papa Fran-
cesc amb els papes anteriors, Benet XVI o Joan Pau
II, haurien de veure com, tant en temes teològics com
socials, Francesc cita sovint el mestratge dels seus
predecessors. Fins en qüestions tan debatudes i
actuals com el respecte a la natura i la cura de la casa
de tots, recollits en l’encíclica “Laudato si’”, el papa
actual s’inspira en diverses encícliques socials de
Joan Pau II i de Benet XVI.
I és que la doctrina social de l’Església, que ja ve del
papa Lleó XIII, ha estat sempre tan brillant i encer-
tada com desconeguda pels propis cristians i
oblidada pels governs de tot el món.
Si l’orgull no impedís al món i als seus dirigents de fer
una mica de cas del lideratge moral del Papa (quin
altre personatge actual podria ser tingut per líder
mundial?), estic segur que hi hauria un altre panorama
al nostre món, sense tantes desigualtats i sense tanta
autodestrucció.
Mentre siguin els interessos de poder i els econò-
mics els qui manin, anirem de mal en pitjor. Al mateix
temps que avui col·laborem en els projectes de MANS
UNIDES per eradicar les causes de la fam en el món,
hem de denunciar el pecat social d’un món polític i
econòmic que en lloc d’eliminar les causes de
pobresa encara les alimenta.

Diu el n. 6 de “Laudato si’”: “El meu predecessor
Benet XVI va renovar la invitació a eliminar les cau-
ses estructurals de les disfuncions de l’economia
mundial i corregir els models de creixement que
semblen incapaços de garantir el respecte del medi
ambient”.
Hi ha una íntima relació entre els pobres i la fragilitat
del planeta. Sempre, els qui surten perdent més són
els més vulnerables, indefensos davant els in-
teressos del mercat despietat i les conseqüències del
canvi climàtic que fa malbé la terra com a font de vida
per a tothom.
La crida dels últims Papes és la més completa de
totes; és una crida a una ecologia integral, inspirada
en els valors cristians de l’amor, la cura dels més
febles i la participació en l’obra creadora de Déu per
fer un món més habitable per tothom. Les solucions
demanen, això sí, deixar d’adorar el déu del consum
i de la tecnologia que no ho resol tot i deixar de
pensar que l’home és l’amo i senyor de l’Univers.
Apunta el papa Francesc: “Sant Joan Pau II va recor-
dar amb molt d’èmfasi que “Déu ens ha donat la terra
a tot el gènere humà perquè aquesta sustenti tots els
seus habitants, sense excloure ningú ni privilegiar
ningú” L.S. 93.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

PRESERVAR LA HUMANITAT

Suplement del Full
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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

Testimoni de la setmana

SANT CIRIL I SANT METODI

Eren dos germans nascuts a
Tessalònica (Grècia actual) al
segle IX, amb noms de pila
Constantí i Miquel, que co-
neixien la llengua eslava i per
això foren enviats per
l’emperador de Constantinoble, amb la posterior
aprovació del Papa, a evangelitzar diverses regions
d’aquella llengua. Ciril i Metodi són els noms que
prengueren com a monjos. Van recórrer diversos
països, amb una gran voluntat d’acomodar els ritus i
els textos litúrgics a la cultura dels pobles
evangelitzats i van traduir la Bíblia. Varen crear l’alfabet
eslau, anomenat ciríl·lic, i per això van haver de
suportar fortes crítiques. Ciril morí a Roma el 869 i
Metodi, que va ser bisbe, a Moràvia (Txèquia) el 885.
Joan Pau II els va declarar copatrons d’Europa.

Pensament de la setmana

“La creu no és un discurs ni una teoria. És la
implicació de Déu en el sofriment humà”.

Sor Genoveva Massip

La Paraula del diumenge
DIUMENGE V DURANT L’ANY

“Diu el Senyor: “Comparteix el teu
pa amb els qui passen fam”.

(Del llibre del profeta Isaïes)

“Vosaltres sou
la sal de la terra...

Vosaltres sou la llum del món”.

(De l’evangeli segons sant Lluc)



CAMPANYA CONTRA LA FAM
DE MANS UNIDES
Avui se celebra la col·lecta extraordinària de
MANS UNIDES de la Campanya contra la Fam,
amb el lema: “QUI MÉS PATEIX EL
MALTRACTAMENT AL PLANETA NO ETS TU”.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
AMB ELS AMICS DELS MALALTS
Diumenge que ve, dia 16, té lloc la festa que
organitza l’Associació Amics dels Malalts de
Figueres al col·legi de La Salle. La missa serà
a la 1, el dinar de germanor a les 2, i
sobretaula amb actuacions musicals: duet de
piano i violoncel amb Eva i Marta i Veus
Empordaneses. Per informació i reserves, fins
al dijous, en aquests telèfons: 609382659
(Eduard) o 600677085 (M. Lluïsa).

ACOLLIDA PREMATRIMONIAL
Avui diumenge, a l’alberg de Llançà amb les
parelles que es volen casar per l’Església.

GRUP D’EVANGELI
Reunió mensual dimarts vinent, a les 8 del
vespre, als locals de la Immaculada.

MIL·LENARI DE LA PARRÒQUIA
DE SANT PERE
Al baptisteri de l'església de Sant Pere es pot
visitar l’exposició de fotografies antigues
titulada “El temple de Sant Pere de Figueres:
ahir i avui”.
El dilluns dia 17 de febrer comença el cicle de
conferències sobre la història del temple de
Sant Pere, que tindran lloc a les 19’30 h al
Cercle Sport.

LEGIÓ DE MARIA
Reunió de la Legió de Maria aquest dimarts, a
les 11 h, al local del carrer La Jonquera.

TROBADA DE PARES
Dissabte que ve, a les 15’30 h, als locals de la
Immaculada, trobada de pares de la Catequesi
de les parròquies. Es debatrà sobre el tema de
com podem viure la fe en el món actual i com
transmetre-la als fills.

MISSA FAMILIAR
Diumenge vinent, Missa Familiar amb els
infants i pares de la catequesi a l’església de la
Immaculada, a les 11 del matí.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL CREUER DE SANT PERE (I)

El creuer del temple de Sant Pere de Figueres
determina un espai quadrat i relativament poc
il·luminat –símbol del món terrenal–, coronat per la
discreta llum i color del cimbori, que recorda el món
celestial. Amb ell, hom entra a la part de l’edifici que
fou destruïda el 1936 i bastida de nou amb línies
gòtiques, tot substituint l’antic creuer barroc.

La clau de volta del braç dret del creuer representa la
resurrecció de la filla de Jaire (Mt 9, 18ss); Sant Pere
en fou un dels pocs testimonis privilegiats. Per
decorar les impostes d’aquesta part dreta del creuer
es van escollir els “moments desafortunats” de la vida
de Pere. La primera representa Pere que s’enfonsa a
l’aigua per la seva poca fe, després que Jesús li havia
ordenat caminar cap a ell sobre les onades. La
segona, al mur del fons, recorda el moment en què
Pere talla l’orella al soldat Malcus. La tercera,
igualment al mur del fons, Pere nega el Mestre en una
escena de la Passió. Damunt de la trona, la quarta,
Pere fuig de Roma davant de la persecució de Neró
als cristians.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 2 de febrer:
Anna Ymbert Albert, de 87 anys.

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

AJUDEM L’HOSPITAL SAINT JOSEPH
DEL SUD DEL TXAD A TRAVÉS DE

MANS UNIDES

El projecte que aquest any ajudem a finançar
des de les nostres parròquies se situa a
Bebedjia, al sud el Txad (Àfrica), un dels països
més pobres del món, que ocupa el lloc 186
entre 188 països. El 61’9% de la població viu
per sota del nivel de pobresa. El mal govern fa
que tots els serveis públics funcionin
malament i, entre ells, els hospitals. L’hospital
Saint Joseph de Bebedjia pertany a la diòcesi
de Doba i està gestionat per missioneres
combonianes. Aquest hospital necessita
renovar l’equip de raigs X perquè els pacients
puguin obtenir un diagnòstic clínic sense
haver-se de desplaçar lluny.


