
 
 
 

 
 
 

 

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  

3.4. El ministeri de la Paraula i dels sagraments  

Precisament, el creixement espiritual ha de ser un dels objectius del treball 
pastoral realitzat amb els joves, els quals han de ser conduïts al 
coneixement de l’Evangeli en el concret de les seves vides. Les nostres 
Esglésies volen, abans de res, comprendre els desa aments que afecten 
directament els joves d’avui, relatius al seu futur (en particular, els sous 
precaris, les poques sortides laborals i el consegüent alt nombre d’aturats 
entre la població que acaba els estudis, i els joves que es veuen empesos a 
emigrar) i relatius al model de vida (manca d’habitatge a preus assequibles 
i dificultats per a tirar endavant projectes de vida en comú i la formació 
d’una família amb fills).  

Volem manifestar el nostre compromís com a pastors a favor dels joves 
que han de lluitar amb moltes dificultats per tal d’enfocar el seu present i, 
encara més, el seu futur. Volem que la nostra veu ressoni dins la societat i 
prop dels qui tenen poder de decisió, per tal que els joves sigui tinguts en 
compte a l’hora de dibuixar les línies d’un futur que els ha d’incloure i 
rebin la cobertura necessària per poder plantejar-se responsablement la 
seva vida. D’altra banda, fem una crida als joves perquè descobreixin el 
Crist, amic i salvador, i s’atansin al pròxim, com ho va fer el bon samarità 
(vegeu Lluc 10,25-37). Les grans energies d’amor que tenen els joves 
emergeixen quan són tocats per la paraula i els gestos de Jesús i per la 
Paraula misericordiosa de Déu, rebuda en la pregària. Per això tot allò que 
concerneix els joves –la pastoral juvenil i la pastoral de les vocacions– ha 
de ser promogut i necessita l’acollida i el suport de tota la comunitat 
eclesial.■        

          (continuarà)  
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 “EL SERVIDOR DE TOTS” 
 

eprenem el fil de l’evangeli de diumenge passat. Jesús hi 
anunciava la creu i Pere volia apartar-lo d’aquest camí. 
Avui Jesús insisteix en la creu: “El Fill de l’home serà 
entregat... i un cop mort ressuscitarà”. 

Mort i resurrecció. Un binomi inseparable. Més encara: el camí de la 
resurrecció passa per la passió i la mort. 
Però la condició humana és inevitablement present arreu. Fins i tot 
entre els deixebles. Jesús els parla de morir per viure i ells 
discuteixen qui serà el més important. 
També avui ens trobem amb coses semblants. Hi ha més ganes de 
manar que d’obeir. Hi ha més intents per tenir fama que no pas per 
passar desapercebut. Hi ha més desig de poder i de riquesa que no 
pas d’humilitat i de pobresa... 
Però Jesús, el nostre Mestre, en treu un ensenyament de molt profit 
per a aquells que volen seguir-lo: “Si algú vol ser el primer, ha de ser 
el darrer i el servidor de tots”. 
Estar al servei de tots és una bona manera de prendre la pròpia creu. 
Com el nostre Mestre que no va venir a ser servit sinó a servir i a 
donar la seva vida. 
San Jaume, en la segona lectura, sense amagar les xacres de les seves 
comunitats, també es fa la mateixa pregunta: “D’on vénen entre 
vosaltres les lluites i les baralles?”. 
Sí germans, també nosaltres podem caure i de fet caiem en els 
mateixos paranys.  
Purifiquem el nostre cor d’aquests desigs que ens fan estar 
insatisfets. Emmotllem-nos als desigs i sentiments del Crist que 
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essent ric es va fer pobre per tots nosaltres, ell que es va abaixar 
prenent la condició humana i es va fer no-res, fent-se obedient fins a 
la mort i una mort en creu. 
Demanem al Senyor la virtut de la humilitat, de la petitesa, de la 
senzillesa. Demanem les ganes de ser servidors de tots. Demanem la 
grandesa de saber-nos fer petits. 
Aquest fou el camí de Jesús. Aquest ha estat el camí dels veritables 
deixebles, els sants. Aquest ha de ser el camí de tot aquell qui vol ser 
cristià de veritat. 
En aquests dies en què tanta gent pateix per la crisi provocada per la 
pandèmia, posem-nos al seu costat. Fem el que estigui al nostre abast 
per paliar aquestes situacions. 
Que la Paraula de Déu que acabem d’escoltar i la Comunió que 
rebrem ens facin capaços d’esdevenir com infants per acollir Jesús el 
Messies i en ell acollir el qui l’ha enviat, el nostre Pare Déu.■ 
 
 

El Temps de la Creació és una iniciativa ecumènica, reconeguda 
oficialment i impulsada per les principals Esglésies cristianes, per 
promoure a tot el món  la pregària i l’acció per la cura de la creació, 
especialment en el període que va de l’1 de setembre al 4 d’octubre. 
Té el seu origen el 1989, amb el reconeixement del dia 1 de setembre com 
a Jornada de pregària per la cura de la creació pel Patriarca Ecumènic de 
l'Església Ortodoxa. Altres Esglésies Cristianes europees s’hi van afegir. 
El Papa Francesc va sumar l’Església Catòlica a aquesta iniciativa el 2015 
i l’ha impulsat des de la publicació de la Laudato Si’. Aquest “Temps” es 
clou el 4 d'octubre, festivitat de Sant Francesc d’Assis. 
El ritme i el calendari de les nostres parròquies, escoles, grups i 
moviments no és molt propici per a fer actes especials l’1 de setembre, 
quan l’activitat ordinària encara no s’ha reprès del tot. També en l’àmbit 
social i cívic l’11 de setembre marca molt l’inici del curs. Potser ha estat 
per això que la Jornada de pregària per la creació ha tingut, fins ara, ben 
poc ressò a casa nostra. 
La iniciativa del Temps de la Creació, més extensa en el temps, hauria de 
fer replantejar-nos l’atenció a un tema tan crucial, tant estimat pel Papa 
Francesc i que amb la perspectiva ecumènica que ha assolit, obra noves 
possibilitats. 

 

 
 

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, 18:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 19:  12,00: Pel poble 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 
Dilluns, 20:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 21:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 22:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dijous, 23:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 24: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 25:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 26:  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. 

 
 


