
 
 
 

 
 
 

 

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  
 
L’acolliment ha de ser una de les notes característiques de l’Església 
i dels seus pastors. La pedra de toc de tota acció pastoral és la 
misericòrdia. Jesús «en veure les multituds, se’n compadí, perquè 
estaven malmenades i abatudes, com les ovelles sense pastor» 
(Mateu 9,36). I aquesta compassió és activa, directa, personal. 
Tothom qui s’acosti o entri a les nostres parròquies i comunitats ha 
de poder sentir l’escalf del Bon Pastor, que comprèn i coneix les 
persones que troba o que el vénen a trobar (vegeu Joan 10,14-15). 
Els qui demanen de rebre un sagrament, els qui passen pel tràngol de 
la malaltia i de la mort i demanen ajuda i consol, els qui es troben en 
situacions complexes i demanen una paraula de vida, allunyada de 
tot judici (separats, divorciats, divorciats amb una segona unió, 
famílies monoparentals...), a tots ells ha d’arribar l’acolliment de 
l’Església, mare de misericòrdia. Els sagraments han de ser 
administrats i rebuts en un marc d’acolliment i respecte, evitant tota 
burocràcia, també en les formes i en el tracte de les persones.■ 
       

          (continuarà) 
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DIUMENGE XXVI (B) 
 

 “QUI NO ÉS CONTRA NOSALTRES, ÉS AMB NOSALTRES” 
 

n les lectures que acabem de proclamar, hi ha un gran 
paral·lelisme entre la primera i l’evangeli. En els dos 
textos hi trobem unes persones que, preses per l’Esperit de 
Déu actuen profèticament, fent el bé. I en tots dos casos 

son persones que no pertanyen al grup dels seguidors “reconeguts” 
podríem dir de manera oficial. 
I també, a totes dues lectures, hi trobem qui s’escandalitza d’això, es 
mostra intolerant i voldria evitar-ho: “Moisès, Senyor meu, prohibiu-
los-ho”. “Mestre n’hem vist un que es valia del vostre nom per treure 
dimonis i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui venen 
amb nosaltres”. 
Encara que pugui semblar estrany, tant en l’Antic com en el Nou 
Testament, la resposta és la mateixa: “Tant de bo que tot el poble del 
Senyor tingués el do de profecia i que el Senyor els donés a tots els 
seu Esperit”, o bé “Ningú que en nom meu faci miracles, no podrà 
després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres, és amb 
nosaltres”. 
Davant d’aquests textos, reflexionem i preguntem-nos: Tenim 
l’exclusiva del do de Déu? La resposta és: No. Cert que Jesús ha 
donat a la seva Església els sagraments com a veritable camí de 
salvació. Però Déu es pot valer de molts altres camins per salvar la 
humanitat. “Déu pot escriure recte, fins i tot amb ratlles tortes” deia 
santa Teresa de Jesús. 
El camí de la salvació que ve per l’Església i pels sagraments és un 
camí de garantia absoluta. Però la salvació de Déu pot venir per 
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molts altres camins, ja que Déu és lliure d’actuar on vol, quan vol i a 
través de qui vol. 
I nosaltres ens n’hem d’alegrar. Per això l’Església del Concili 
Vaticà II ha reconegut el principi de la llibertat religiosa. La gràcia 
de Déu s’obre camí fins i tot entre els pagans. Això ens ensenya a 
valorar totes les espurnes de bé i de veritat que hi ha en el nostre 
món, per dolent que sembli. Dit d’altra manera: no cal que siguem 
els únics que fem el bé. Però ens hem de preocupar, això si, de ser 
sempre els primers a fer-lo. Si d’altres ens passen al davant, 
benvinguts siguin. “Qui no està contra nosaltres està amb nosaltres.” 
Preguem, en aquesta celebració, que sapiguem col·laborar amb 
qualsevol iniciativa de bé que l’Esperit de Déu susciti a qualsevol 
lloc que sigui, i vingui d’on vingui.■ 
 
 

 
29 de setembre. 
 
Festa dels sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael.  
 
El dia de la dedicació de la basílica sota el títol de Sant Miquel, al 
mil·liari sisè de la Via Salària de Roma, se celebren els tres 
arcàngels, dels quals la Sagrada Escriptura revela missions singulars 
i que, servint Déu nit i dia, i contemplant el seu rostre, el glorifiquen 
sens fi. 

(Text de la Litúrgia de les Hores) 
 

ORACIÓ 
 

Oh Déu, 
vós distribuíreu amb un ordre admirable 

els serveis dels Àngels i dels homes. 
Feu que tinguem com a protectors a la terra 
aquells qui constantment us serveixen al cel. 

Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 

(Del Missal Romà) 
 

 

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, 25:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 26:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 27:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 28:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 29:  18,30: Mn. Josep M. Tor Malagelada (3r aniversari) 
Dijous, 30:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 1:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 2:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 3:  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. 

 
PRIMER DIVENDRES 

El proper divendres, dia 1 d’octubre és primer divendres de mes. 
Com tenim per costum, després de la Missa de les 18.30, hi haurà la 

pregària davant el Santíssim exposat i la Benedicció eucarística. 
 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Marc Sopena Giménez i Laura Fabra Reig 


