
 
 
 
 
 
 

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  
 

4.4. Les perifèries com a lloc de la missió de l’Església  
 

La comunicació de l’Evangeli en les perifèries, tant geogràfiques com 
existencials, en les realitats de dolor i de solitud, ha de ser, doncs, l’objectiu 
primer de la missió evangelitzadora de l’Església –i entenem, en aquest 
sentit, que són àmbits perifèrics tant els barris dels cinturons de les ciutats 
com, sovint, els centres històrics degradats, i també les zones rurals 
despoblades i empobrides. És aquí on la llum de l’Evangeli brillarà amb 
força gràcies a una Església que no tingui por de fer-se present en territoris i 
àmbits marginals, sovint replegats en si mateixos però també sensibles i 
oberts a l’Evangeli de la misericòrdia.  
Aquests mesos de pandèmia han posat en evidència un àmbit on la pobresa 
es manifesta de manera més aguda: el món dels malalts. Els malalts de 
coronavirus han estat una viva imatge de Jesús crucificat, molts d’ells morts 
enmig de la solitud, sense la companyia de les persones estimades i sense la 
paraula consoladora de la fe i l’acció decisiva dels sagraments. D’altra 
banda, les seqüeles que el virus ha deixat en moltes persones, grans i joves, 
són importants, i les portaran tota la vida. Entre els malalts, que han mort o 
han superat la malaltia, més de la meitat són ancians. A les residències o a 
casa, als hospitals i als sociosanitaris, els ancians han estat colpits de 
manera greu, i això ens obliga a fer una reflexió profunda sobre com 
acompanyar-los, ja que sense ells no hi ha futur, guardians com són de la 
memòria i persones que susciten la misericòrdia i l’afecte. No podem deixar 
sols els malalts i els ancians, visquin on visquin, a casa o a les residències o 
hospitals. És una tasca de tota la comunitat cristiana. Europa és i serà, 
encara més en els pròxims anys, un continent d’ancians, i caldrà posar en 
pràctica l’amor de Jesús pels qui pateixen malalties o viuen la seva condició 
d’ancians.■               

 (continuarà) 
 

 
 
 
 
 
 
Diumenge, 12 de desembre de 2021. Núm. 629 
 

TEMPS D’ADVENT 
ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE III D’ADVENT (C): “GAUDETE” 
 

ALEGREU-VOS 
l tercer diumenge d’Advent, a meitat de camí, quan ja 
s’acosta la festa de Nadal, és l’anomenat diumenge 
“Gaudete”, fent referència a les paraules de sant Pau a la 
seva carta als filipencs: “Viviu contents en el Senyor, ho 

repeteixo, viviu contents. El Senyor és a prop” (segona lectura). 
A l’evangeli hem escoltat la pregunta, repetida, que feien a Joan 
Baptista els seus oients: “Què hem de fer?” Nosaltres també ens ho 
preguntem. Joan el Baptista ens ajuda a preparar els camins del 
Senyor, que ja és a prop, concretant la conversió en fets de justícia i 
de veritat. 
Però, a part de ser més justos i més autèntics, penso que també ens 
podríem proposar de ser portadors de joia i d’alegria. El papa sant 
Pau VI en una exhortació apostòlica que va publicar ja fa una colla 
d’anys, titulada precisament “Alegreu-vos en el Senyor” (Gaudete in 
Domino, 9 de maig de 1975), proposava a tot els cristians, de viure i 
escampar aquesta alegria cristiana. Deia: “La societat tecnològica ha 
pogut multiplicar les ocasions de plaer, però troba molt difícil 
d’engendrar l’alegria. Perquè l’alegria té un altre origen: és 
espiritual”. Aquestes paraules ens donen la clau per comprendre el 
drama d’un món cada dia més materialista. No hi ha alegria ni 
felicitat, perquè l’origen de la veritable alegria és l’Esperit Sant. Ni el 
desencís actual, ni la aparent despreocupació, ni el desig de felicitat a 
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tota costa, ni els paradisos artificials, no poden donar aquesta alegria. 
Cal saber gaudir de les alegries més humanes: l’alegria de viure, 
d’estimar, de fruir de la natura, del silenci, del gust per les coses ben 
fetes i del deure acomplert, el goig del servei i del saber compartir. 
Aquestes són les alegries profundes que omplen de goig i 
d’esperança les nostres vides. Així fem un món nou. Així preparem 
el regne de Déu.  
Doncs, què hem de fer? Viure d’aquesta manera nova, confiada, 
arrelada en la certesa de la proximitat del Senyor. Aquesta certesa 
farà fugir les tan freqüents lamentacions. Ens alliberarà del 
pessimisme. Podrà engendrar en les nostres parròquies i comunitats 
una manera més esperançada de veure i de viure la realitat. I a més 
serà portadora d’optimisme i d’esperança per a la nostra societat, que 
n’està tan mancada. 
Acollim doncs amb goig el consell de l’apòstol sant Pau, com una 
resposta a la pregunta que feien a sant Joan Baptista, els seus 
deixebles: “Què hem de fer?”: “Viviu contents en el Senyor, ho 
repeteixo, viviu contents. El Senyor és a prop”. L’alegria profunda de 
saber que podem comptar amb el do de la gran misericòrdia del 
nostre Déu. I que la taula eucarística dominical –veritable àpat festiu 
de la família cristiana– ens ajudi a viure en l’alegria veritable i 
duradora que ens anticipa i ens prepara per a la festa eterna del cel.■ 
 

* * * * * * 
 

 

 
COM HI POTS PARTICIPAR? 

 

3. Responent la pregunta fonamental que se’ns fa  
 

— El procés sinodal és una oportunitat per obrir-nos, veure les 
coses des d’altres punts de vista, sortir, pensar a llarg termini i 
eixamplar la nostra perspectiva a la realitat universal de l’Església.  
 

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, 11:  18,30: Carme Dolcet Huguet 
Diumenge, 12:  12,00: Vicent Aldavert Dolcet.  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 13:  18,30: Família Figueras Xifre 
Dimarts, 14:  18,30: Joan Vicenç Valls Aldavert 
Dimecres, 15:  12,00: Intenció particular 
Dijous, 16:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 17:  18,30: Amadeu Baburés Carrera 
Dissabte, 18:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 19:  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.  
 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Fiona Bori Costa 

Marta Planagumà Llopart 
Jean Llopart Amores 

 
 


