
 
 
 
 
 
 

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  
L’opció pels pobres és l’opció per les perifèries. És oportú recordar les 
lluminoses paraules del Cardenal Jorge Mario Bergoglio durant els dies 
previs al conclave en què fou elegit Papa: «L’Església és cridada a sortir 
d’ella mateixa i anar a les perifèries, no solament geogràfiques, sinó també 
les perifèries existencials: les del misteri del pecat, les del dolor, les de la 
injustícia, les de la ignorància i indiferència religiosa, les del pensament, les 
de tota misèria» (9 de març de 2013). Els termes clau d’aquest text, «sortir» 
i «perifèries», queden interpretats en la seva posterior Exhortació Evangelii 
gaudium: cal «sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les 
perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli» (20). Cal, doncs, segons les 
paraules del Papa, abandonar les zones de confort, cal deixar de banda 
l’autosuficiència i l’autoreferencialitat i arribar a «les perifèries del propi 
territori o cap als nous àmbits socioculturals» (30): l’entrada a les perifèries 
i als diversos mons que formen el teixit urbà i existencial és una tasca 
inajornable de la nostra acció pastoral. Aquesta acció és indissociable del 
testimoni lluminós de la pròpia comunitat eclesial, com indica el Concili 
Tarraconense (resolucions 82-93).  
L’atenció al clam que sorgeix de les perifèries humanes, geogràfiques i 
existencials de les nostres ciutats i pobles, acompanyada de la pràctica 
d’una cultura de la misericòrdia –el veritable antídot contra l’enaltiment del 
«jo», vegeu Misericordia et misera 20)– han de permetre fer un pas 
ulterior, del tot necessari: recomençar la missió cristiana des dels perifèrics 
i des dels pobres. Aquesta és la intuïció del Papa Francesc, l’home que ha 
recorregut les perifèries del món, començant per les de Roma, la ciutat de la 
qual és bisbe. No es tracta només de sostenir i atendre els pobres i els 
perifèrics des de la caritat, sinó fer que les perifèries siguin prioritàries, de 
manera que es converteixin en els llocs des dels quals l’Església reneixi 
amb nova força. D’altra banda, cal no oblidar que els pobres han de ser 
protagonistes del seu propi desenvolupament. La seva dignitat ha de ser 
promoguda en tots els camps.■               (continuarà) 
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TEMPS D’ADVENT 
ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE II D’ADVENT (C) 
 

 “TOTHOM VEURÀ LA SALVACIÓ DE DÉU.” 
 

a Litúrgia del temps d’Advent, que vam iniciar diumenge 
passat, ens invita avui a preparar els camins del Senyor. 
Per això ens presenta la figura de Joan Baptista, el 
precursor del Senyor. La mateixa persona de Joan, amb la 

seva vida i amb la seva predicació, constitueix una preparació de la 
vinguda del Messies, que el poble d’Israel esperava. El seu missatge 
ens serveix encara avui, per preparar la nova i definitiva vinguda del 
Senyor, perquè quan torni, ens trobi vetllant. 
L’evangeli de sant Lluc ens l’ha emmarcat històricament en el seu 
context, presentant-nos-el de manera solemne: “L’any quinzè del 
regnat de l’emperador Tiberi...”. Només els grans fets de la història 
eren presentats en el món antic d’una manera semblant. Però podríem 
dir que no n’hi ha per menys! Es tracta de Déu mateix que es disposa 
a parlar al seu poble en la persona de Joan, per preparar un poble ben 
disposat per acollir el Senyor. I ell, fidel deixeble, “anà per tota la 
contrada predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó 
dels pecats.” 
Conversió... perdó dels pecats... com es fa això?: Obrint camins, 
abaixant muntanyes, omplint fondalades i fent una ruta ben plana. 
Isaïes ho profetitzà. Joan ho realitza, invitant al canvi. Només amb 
una autèntica conversió es podran fer realitat les promeses de Déu: 

L 



La profecia de Baruc, que llegíem a la primera lectura, anunciava el 
retorn de l’exili. El salm responsorial ho ha cantat poèticament: 
“sortien a sembrar tot plorant, emportant-se la llavor i tornaran 
cantant d’alegria, duent a coll les seves garbes”. Per això, també 
nosaltres, que ja hem vist la salvació de Déu, podem donar gràcies i 
exclamar: “És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin 
goig que ho celebrem!” 
Avui, nosaltres, estem protagonitzant un nou “èxode”, un camí vers 
la terra promesa. I en aquest camí vers la Vida, cal també enfonsar 
muntanyes i turons i anivellar valls i fondalades, per poder “arribar 
purs i sense entrebancs al dia de Crist” (segona lectura). 
Posem-nos a treballar en aquesta empresa. Ell, el Senyor, ja s’hi ha 
posat. Els qui van escoltar la veu del Baptista, també han fet la seva 
part. Ara manca la nostra, per tal que es faci realitat la promesa 
“Tothom veurà la salvació de Déu”. 
I com ens deia sant Pau: “Estic segur d’una cosa: Déu que ha 
començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins 
al dia de Jesucrist”. Que així sigui.■ 
 

* * * * * * 
 

 

 
COM HI POTS PARTICIPAR? 

 

3. Responent la pregunta fonamental que se’ns fa  
 

— «Caminar junts» ha de ser entès segons dues perspectives: 
 

• Cap endins, les relacions entre persones i grups a l’interior de 
l’Església;  

• Cap enfora, el camí que el poble de Déu fa amb tota la família 
humana.  

 

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, 4:  18,30: Montserrat Piñol Escolà. 
Diumenge, 5:  12,00: Intenció particular. 18,30: Pel poble. 
Dilluns, 6:  18,30: Família Figueras Xifre 
Dimarts, 7:  18,30: Josep Aldavert Mor 
Dimecres, 8:  12,00: Mn. Xavier Batista. 18,30: Pel poble. 
Dijous, 9:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 10:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Dissabte, 11:  18,30: Carme Dolcet Huguet 
Diumenge, 12:  12,00: Vicent Aldavert Dolcet. 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 REBUT EL BAPTISME 
Darek Suàrez Herrera 

 

FESTA DE LA PURÍSSIMA 

 
El proper dimecres, 8 de desembre, és la festa de la Immaculada 
Concepció de la Verge Maria. És festa de precepte. L’horari de les 
Misses és com els diumenges: Missa de la Vigília el dilluns, dia 7, a 
les 18,30 i la Missa del dia, el dimecres, dia 8, a les 12 i a les 18,30. 
 


