
 
 
 

 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 

3. La Paraula de Déu i els sagraments, centre de la vida de l’Església  
3.6 Espais de pregària i d’adoració  
Volem en aquests moments fer ressonar les paraules de sant Joan 
Pau II en l’inici del tercer mil·lenni: «Les nostres comunitats 
cristianes han d’esdevenir autentiques “escoles de pregària”» (Novo 
millenio ineunte, 33). I constatar la presència de realitats de grups de 
pregària i d’adoració en les nostres Esglésies. La paraula de Déu ha 
de tenir un paper fonamental en tota pregària autènticament cristiana. 
Sense oblidar que la Paraula porta als sagraments, en concret a 
l’Eucaristia. Tot procés veritablement evangelitzador comença per la 
Paraula i porta als sagraments, al Baptisme i a l’Eucaristia.  
En els darrers anys la pregària de la Litúrgia de les Hores cada cop 
s’ha fet més habitual i freqüent entre els fidels. És un motiu de joia, 
perquè és la pregària que santifica el pas del temps i fa palès en tota 
ocasió que l’amor del Senyor «perdura eternament». Recomanem 
que a les parròquies, en la mesura de les seves possibilitats, se 
celebrin comunitàriament i en l’església les principals pregàries de 
les Hores.  
També hem de constatar, en el temps transcorregut des del Concili 
Provincial Tarraconense, una redescoberta en les nostres comunitats 
de l’adoració eucarística, tant personal com comunitària. De fet 
«rebre l’Eucaristia significa adorar Aquell qui rebem» (Benet XVI, 
Sacramentum caritatis, 66). I això es manifesta amb intensitat en 
grups de joves cristians. En l’adoració eucarística fora de la missa es 
perllonga i s’intensifica el que succeeix en la celebració litúrgica. 
Per això no es pot desvincular mai l’adoració eucarística de la 
celebració litúrgica. Recordem també que, segons el mateix sentit 
autèntic de l’adoració eucarística, en aquesta mai no pot mancar la 
proclamació i acolliment de la Paraula.■ 

(continuarà) 
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DIUMENGE XXIX (B) 
 

“¿PODEU BEURE EL CALZE QUE JO HE DE BEURE?” 
 

esprés d’escoltar la pàgina de l’evangeli d’avui, potser 
algú dirà: quina mena de persones va escollir Jesús, que 
fins i tot davant seu no s’estan de discutir-se i d’aspirar a 
ocupar els primers llocs? 

Si llegim amb deteniment el text, podem concedir que no és amb 
mala intenció que els Fills del Zebedeu, Jaume i Joan, aspiren a ser 
els primers. Podem acceptar que és el zel apostòlic que els porta a 
confessar que estan disposats al que sigui. Ve a ser com una 
declaració incondicional de fidelitat a Jesús (notem que no volen 
passar davant de Jesús, sinó que volen ser al seu costat... són 
valents... anomenats fills del tro). Podríem dir que eren uns 
agosarats. 
Jesús els fa veure el sentit autèntic d’aquesta gosadia: Cal beure el 
calze, com el Fill de l’home que no ha vingut a fer-se servir, sinó a 
servir i a donar la vida. Revela, per tant, una exigència del ministeri 
apostòlic a la que ells potser –i nosaltres tampoc– no estaven 
avesats: L’autoritat, la missió apostòlica, tot i estar plena de 
predilecció pel mateix Déu, no és de cap manera un privilegi, sinó un 
servei. 
Aquesta reflexió ens ha d’ajudar a comprendre el sentit de 
l’autèntica missió de l’Església, i més avui, que iniciem l’etapa 
diocesana dels treballs del Sínode, amb el lema: Per una Església 
sinodal: comunió, participació i missió. 
La Missió de l’Església és un servei. Som enviats a predicar 
l’Evangeli a tot el món. Tothom té dret a conèixer Jesucrist i a 
beneficiar-se de la seva salvació. Però la fe no s’imposa, sinó que es 
proposa. 

D 



Anunciar l’Evangeli, suscitar la fe en Jesús salvador, vol dir servir. 
El veritable testimoni de la fe ha d’estar disposat a lluitar contra allò 
que esclavitza els homes i les dones del nostre món. Cal posar-se, 
sense por, a vèncer els poders d’aquest món que ens dominen i 
disposen com a amos dels qui s’hi deixen sotmetre. 
Jesús, també ens pregunta: “¿Podeu beure el calze que jo he de 
beure?” I ens assegura: “Sí que el beureu”. Cert. Molts testimonis, 
missioners, i homes i dones d’Església, han donat la vida en aquesta 
tasca evangelitzadora. Màrtirs del passat i del nostre temps. Agraïm 
el seu testimoniatge. 
Demanem al Crist, que cada vegada que alcem el calze de la seva 
sang, per fer el seu memorial, ens sentim més coratjosos per servir i 
no pas per ser servits, per anunciar la veritat de l’Evangeli 
alliberador i per estimar sense mesura els qui viuen lluny i els qui 
són a prop. Només amb un testimoniatge joiós i coratjós –com van 
fer els apòstols– serem capaços d’encomanar la fe.■ 

 

* * * * * * * 
 

 

PREGÀRIA DEL SÍNODE 2021 
 

Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. 
Vós que sou el nostre veritable conseller: 

veniu a nosaltres, doneu-nos suport, entreu als nostres cors. 
Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta. 

Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores. 
No permeteu que la ignorància ens porti per falsos camins. 

Concediu-nos el do del discerniment, 
perquè no deixem que les nostres accions es guiïn 

per prejudicis i falses consideracions. 
Conduïu-nos a la unitat en Vós, 

perquè no ens desviem del camí de la veritat i la justícia, 
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal  

ens esforcem per assolir la vida eterna. 
Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps i lloc, 

en comunió amb el Pare i el Fill pels segles dels segles. 
Amén. 

 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30.  
Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 
* * * * * * * 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 16:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 17:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 18:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 19:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 20:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Dijous, 21:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 22:  18,30: Mn. Josep M. Tor 
Dissabte, 23:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 24:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 
CATEQUESI PER A LA PRIMERA COMUNIÓ 
Inscripcions: Els dijous de 12 a 13 o bé de 17 a 18. 

 
CELEBRACIÓ DIOCESANA D’INICI DEL SÍNODE 

Avui, diumenge, dia 17, a les 6 de la tarda a la Catedral, presidida 
pel nostre Bisbe Francesc. Tothom és convidat a participar-hi. 


