
 
 
 

 
 
 

 

 
ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES?  

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 
2. L’Església, poble de Déu que surt a anunciar l’Evangeli  
2.6. Els consagrats i les consagrades  
Pel que fa als homes i dones consagrats a Déu per causa de l’Evangeli, que 
han ofert la seva vida de manera generosa i plena, la seva aportació a la 
pastoral de l’Església revesteix una gran importància. La seva identitat 
cristiana es nodreix de la saba més profunda de l’Evangeli, i per això són 
cridats a ser de manera particular sal de la terra i llum del món (vegeu 
Mateu 5,14-16). No podem oblidar el que ens diu la Lumen gentium; 
«L’estat constituït per la professió dels consells evangèlics, tot i no afectar 
l’estructura jeràrquica de l’Església, pertany tanmateix intangiblement a la 
seva vida i santedat» (45). El seu testimoni, per tant, ha de mostrar la 
qualitat de l’amor de Jesús, la seva proximitat als pobres i als malalts, als 
marginats i necessitats de tota mena, i ha de manifestar alhora la maternitat 
de l’Església, que brilla en les seves múltiples obres apostòliques. Afirma 
el Papa Francesc: «Jesús no ens ha escollit perquè fóssim els més 
nombrosos!» (cf. Deuteronomi 7,7). «Ell s’ha enamorat de la nostra 
petitesa, i per això ens ha escollit [...]. Ell es revela als petits: si vols 
entendre alguna cosa del misteri de Jesús, abaixa’t [...]. [Perquè] Déu no 
tan sols escull i es revela als petits; ell crida els petits!» (Meditació matinal 
a la Capella de Santa Marta, divendres, 23 de juny de 2017). I els crida per 
a una missió, com aquella petita quantitat de llevat: el llevat de les 
benaurances i de l’amor fratern, en el qual ens podem retrobar tots com a 
cristians per fer present el Regne.  
Els consagrats i consagrades han d’integrar-se amb força en les estructures 
pastorals de l’Església, i discernir els seus respectius carismes, també en 
relació al marc de les necessitats i desa aments de les nostres Esglésies. La 
coresponsabilitat que demanem als laics, s’aplica, amb tota la força, a la 
vida consagrada, precisament en un moment en què hi hauria la temptació 
de fer-se enrere. En el nou context actual, caracteritzat pel canvi d’època, 
la vida consagrada s’ha de preguntar com l’Esperit la porta a la missió 
mitjançant els seus múltiples carismes.■            (continuarà)  
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SOLEMNITAT DE SANT FELIU, MÀRTIR 

 
Imatge de Sant Feliu (S.XVI) 

 

vui, diumenge, dia en què celebrem la victòria pasqual 
del Crist, nosaltres hi podem afegir la celebració, del qui, 
com el Crist, va donar la seva vida pels altres. Avui i 
aquí, en aquest mateix indret que en guarda la seva 

memòria.  
Sí, és avui i aquí que volem recordar i venerar el testimoniatge valent 
d’aquell qui ens va obrir a la llum de la fe i va sembrar amb la seva 
sang la llavor de la vida cristiana en aquesta terra. Feliu, d’origen 

A 



africà, va emprendre el camí del mar per arribar a aquestes terres, 
puix en aquella època existien relacions comercials i culturals entre 
el nord d’Àfrica i la costa oriental de la Península Ibèrica. La seva fe 
cristiana i la força de l’Esperit que l’empenyia, el van convertir en 
apòstol i evangelitzador dels habitants d’aquestes contrades.  
Aquí és recordat com un dels primers Pares en la fe. És així com 
s’inicià el camí de la fe cristiana a les nostres terres. Un camí fet 
d’esforç i de dolor: “recordeu els vostres primers temps, quan, 
acabat de rebre la llum de la fe vau sostenir tantes lluites i 
sofriments” (segona lectura). 
No podia ser d’altra manera. També havien perseguit el Mestre. Per 
això ell ens adverteix: “No tingueu por dels qui maten només el cos” 
(evangeli). La por paralitza. Només la valentia ens empeny a anar 
sempre més lluny. I som valents quan tenim una fe profunda i 
convençuda. La confiança plena en el Senyor que ens fa exclamar 
amb el profeta “Enalteixo el vostre nom perquè us heu fet el meu 
protector i el meu ajut... us heu posat a favor meu enfront dels 
enemics” (primera lectura).  
No podem deixar passar per alt la recomanació que se’ns feia a la 
segona lectura: “Ara, doncs, no perdeu aquesta valentia: us espera 
una gran recompensa. Només sofrint amb constància podreu 
complir la voluntat de Déu i obtenir el que ell ha promès”.  
La commemoració del nostre patró i màrtir Sant Feliu que avui ens 
aplega ens ha d’esperonar, en primer lloc, a ser més valents per 
complir la voluntat de Déu en les circumstàncies que ens ha tocat de 
viure. Sant Feliu ho va fer en les seves. Cal que siguem fidels als 
camins de Déu en els nostres ambients. El món, la societat, necessita 
l’aportació dels cristians: complir amb fidelitat els compromisos 
contrets, vèncer el mal amb el bé, posar amor i perdó on hi ha odi i 
rancor, ... tot això perquè esperem –com els màrtirs– un cel nou i una 
terra nova. 
Això és l’Eucaristia: Donem gràcies al Pare perquè en Jesucrist ens 
ha fet participar de la seva vida immortal. I sobretot perquè podem 
fer l’acció de gràcies eucarística sobre aquest pa i aquest vi que ara 
posarem sobre aquest altar i amb els quals entrem amb comunió amb 
la mateixa vida de Déu.■ 

 

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, 31:  18,30: A Sant Ignasi de Loiola 
Diumenge, 1:   12,00: Pel poble. 18,30: Francisco Cateura i Rosa Ribot  
Dilluns, 2:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 3:  18,30: Miquel Baborés 
Dimecres, 4:  18,30: Carme Batlle Salas (aniversari) 
Dijous, 5:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 6:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 7:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Diumenge, 8:   12,00: Agustí Corominas Xargay (6è aniversari).  
  18,30: Manuel Badia Llongarriu  

 

******* 
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. 

 

JUBILEU DE LA PORCIÚNCULA 
Dilluns, dia 2, Festa de la Mare de Déu dels Àngels, es pot obtenir la 
indulgència plenària del Jubileu  de la Porciúncula. Missa a les 18,30. 

 

PRIMER DIVENDRES 
El divendres, dia 6, a les 18.30 Missa i tot seguit Exposició Solemne del 

Santíssim, pegaria de Vespres i Benedicció amb el Santíssim.  
 

HA REBUT EL BAPTISME 
Carlota Pociello Genover 

 

HAN CELEBRAT EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI 
Àngel Carlos Verde Quintanilla i Núria Joana Voz Osés 

 

MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANT FELIU 
Aquest diumenge, dia 1 d’agost és la festa de Sant Feliu, titular de la 

nostra Basílica Parroquial. Horari de misses com cada diumenge. 
La Missa del diumenge, 1 d’agost, a les 18,30 serà presidida pel nostre 

Bisbe Francesc. Tots hi sou convidats  
 


