
 
 
 
 

 
ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 
 

4. Una Església per als pobres i els qui viuen a les perifèries  
 

4.2. L’Església, mare dels pobres  
Els pobres són un do que ens recorda la presència del Senyor en la 
comunitat cristiana. Aquest és el sentit que revesteixen les paraules que 
Jesús pronuncia pocs dies abans de la seva mort, i que són una mena de 
testament en relació al futur de l’Església: «De pobres, en tindreu sempre 
amb vosaltres, i els podreu fer el bé, sempre que voldreu» (Marc 14,7). 
Aquesta frase no és fruit de la resignació ni una constatació trista sobre la 
incapacitat de trobar solucions al fet que hi hagi pobres. Més aviat és una 
invitació a entendre que, per molts esforços que fem, sempre hi haurà 
persones que es trobaran en la necessitat i als quals es podrà –i caldrà– 
dirigir-los l’atenció i la sol·licitud de l’Església. «Feu als altres tot allò que 
voleu que ells us facin» (Mateu 7,12), és la regla d’or del comportament 
evangèlic i el resum de les Escriptures. I això és el que proposa Jesús: fer 
el bé als pobres. D’altra banda, i en aquesta mateixa línia, cal dir que la 
pobresa sistèmica de les cinc sisenes parts de la humanitat és una injustícia 
que demana un compromís ferm per part de tots per eradicar-la. És del tot 
pertinent que un dels primers objectius de l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, promoguda per l’Assemblea General de 
l’ONU, sigui el de «posar fi a la pobresa i a la fam en tot el món».  
Fer el bé implica tractar l’altre tal com nosaltres desitjaríem ser tractats, tal 
com el samarità va tractar l’home mig mort que jeia a la vora del camí. 
Jesús es refereix al seu comportament quan diu a tots i a cadascú: «Vés, i 
tu fes igual» (Lluc 10,37). Sempre hi haurà homes i dones als quals caldrà 
salvar la vida, estesos a la vora del camí, amb forces per a demanar ajut o 
sense ànims per a fer-ho. Hem de ser una Església atenta als més petits, 
encarnada en el món, que sàpiga descobrir els qui són rostre i imatge de 
Jesús mateix. Segons sant Joan Crisòstom, els pobres humanitzen perquè 
les seves ferides són equiparables a les ferides de Jesús, i per això ens 
apropen a Aquell que va donar la seva vida per tots nosaltres.■ 

(continuarà) 
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V JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 
«ELS POBRES ELS TENIU SEMPRE AMB VOSALTRES» (Mc 14, 7) 

 

DIUMENGE XXXIII (B) 
 

 “BRILLARAN COM ELS ESTELS PER SEMPRE MÉS.” 
 

 les acaballes de l’any litúrgic, els textos que proclamem 
tenen aquest caràcter apocalíptic. No per fer-nos por, 
però sí per advertir-nos. Hem de saber que haurem de 
comparèixer davant el Fill de l’home i per això ens és 

necessari estar alerta. 
S’anuncien temps de desgràcies... Prou que en veiem cada dia... Els 
mitjans se’n fan ressò d’una manera habitual... També la vida de 
cada dia i els seus maldecaps... La crisi econòmica... El context 
polític i social actual, la pandèmia, que encara cueja... Però els 
cristians, seguint els advertiments de la sagrada Escriptura, hem de 
ser capaços de llegir els signes dels temps.  
Què diem en el Credo? “I tornarà gloriós, a judicar els vius i els 
morts”. Cert, haurem de comparèixer al Judici de Déu. Però, ¿ens ha 
de fer por? No, si en la nostra vida hem estat fidels complidors dels 
seus manaments. I fins i tot, si no ho hem estat prou, sabem que el 
nostre Jutge, que és un jutge just, també és un jutge ple de 
misericòrdia. 
Hem sentit que “el sol s’enfosquirà i la lluna no farà claror” 
(evangeli), però també ens ha estat dit: “Els justos resplendiran com 
la llum del firmament, els qui hauran conduït el poble pel bon camí 
brillaran com els estels per sempre més” (primera lectura). 
Tenebra i llum, foscor i claror, ...  pecat i perdó. Si en el nostre món 
hi domina tanta foscor, posem-hi llum: la llum de l’amor, de la fe, de 
l’esperança. Que nosaltres, els qui creiem en Crist i estem certs de la 
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força del seu evangeli, siguem torxes enceses enmig de la foscor del 
món. 
El pla de Déu és un pla de salvació. La història humana, centrada en 
Crist, és una història de la salvació. Déu vol reunir tots els seus fills 
dispersos. Els nostres ulls, sovint massa humans, ens fan veure tantes 
coses negatives que poden fer-nos arribar a desconfiar de la bondat 
de Déu. Però, quan deixem que els nostres ulls humans s’il·luminin 
per la llum de la fe, la realitat no canvia, però es copsa d’una manera 
nova. En el mal, en la foscor, en el pecat hi trobem l’oportunitat de 
fer-hi present l’acció de Déu, que converteix el mal en bé, la foscor 
en llum, el pecat en gràcia. “Oh feliç culpa –cantem a la nit de 
Pasqua– que ens ha merescut un redemptor tan gran”. Això sí, no 
visquem inconscientment. Ben al contrari, siguem conscients de 
l’oportunitat de salvació que Déu ens brinda. No la deixem escapar. 
Siguem portadors d’aquesta Bona Notícia. “Que on hi ha odi, hi 
posem amor. On hi ha ofensa, hi posem perdó. On hi ha error, hi 
posem la veritat. On hi ha dubte, hi posem fe. On hi ha desesperació, 
hi posem la llum. On hi ha tristesa, hi posem joia. O hi ha discòrdia, 
hi posem pau”■ 

* * * * * * 
 

 

 
 

Com hi pots participar? 
 

2. Començant sempre pel silenci i la pregària 
 

- El diàleg i el discerniment s’han de realitzar en un clima de 
pregària, de meditació, de reflexió per escoltar la veu de 
l’Esperit. 

- I recitant sempre la pregària del Sínode 2021-2023: Som 
davant vostre, Esperit Sant... 

 

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, 13:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 14:  12,00: Intenció particular. 18,30: Pel poble 
Dilluns, 15:  18,30: Família Figueras Xifre 
Dimarts, 16:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 17:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 18:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 19:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 20:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 21:  12,00: Intenció particular. 18,30: Pel poble 
 

* * * * * * * 
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.  
 

HA MORT EN EL SENYOR 
Rafael  Vila  Bové 

 

COL·LECTA GERMANOR 
S’han recollit 470,55 €. A tots, moltes gràcies. 

 
 

HA COMENÇAT LA CATEQUESI 
Divendres passat, 5 de novembre, va començar la catequesi de la 
primera comunió, a la Sala Sant Feliu, amb la reunió de pares i la 
primera sessió del curs. Es recorda als pares que tenen nens o nenes 
que han de fer la Primera Comunió que cal que els inscriguin a 
aquests cursos que es fan cada divendres de les 6 a les 7 de la tarda. 
 

 


