
 
 
 
 
 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 
 
5. El camí conjunt de les Esglésies amb seu a Catalunya  
 
5.2. Sinodalitat i comunió  
 
La commemoració dels vint-i-cinc anys del Concili Tarraconense del 
1995 gairebé coincideix amb els cinquanta anys de la primera reunió 
de l’agrupació dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
constituïts com a Conferència Episcopal Tarraconense, que va tenir 
lloc l’any 1969. Eren els primers anys després de la clausura del 
Concili Vaticà II, que s’escaigué el 8 de desembre de l’any 1965. A 
més, la nostra actual commemoració s’insereix en els primers set 
anys de pontificat del Papa Francesc, iniciat el 2013, i del document 
programàtic del seu magisteri i pontificat, l’Exhortació apostòlica 
Evangelii gaudium, datada el 24 de novembre de 2013, que il·lumina 
l’acció pastoral de les nostres Esglésies i guia la reflexió que aquí 
proposem. Tot plegat ens porta a congratular-nos del camí sinodal i 
conjunt realitzat en aquests cinquanta anys com a Conferència 
Episcopal Tarraconense, en comunió amb la seu de Pere i en el marc 
de la Conferència Episcopal Espanyola, en les tasques de la qual 
participem amb goig els Bisbes de Catalunya. Ens plau d’esmentar 
amb agraïment l’aportació decisiva que dugué a terme l’Arquebisbe 
primat, Josep Pont i Gol, el qual va posar les bases de funcionament 
de l’actual Conferència Episcopal Tarraconense.■   
            

(continuarà) 
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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY (C) 
 

AIXÍ COMENÇÀ JESÚS ELS SEUS MIRACLES 
 

iumenge passat, en recomençar el cicle dels diumenges 
ordinaris, celebràvem la festa del Baptisme del Senyor. 
Avui, encara fem memòria d’una altra manifestació de 
Jesús com a Fill de Déu: “Així començà Jesús els seus 

miracles (signes) a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria i 
els seus deixebles cregueren en ell”. 
El miracle de Canà ens fa creïble la figura de Jesús. És ell qui dirà: 
“pels seus fruits els coneixereu” i també: “si no creieu pel que us dic, 
creieu-ho per les meves obres, perquè són les meves obres les que 
donen testimoni de mi”.  
Avui, doncs, toca parlar de la credibilitat. La pregunta que ens fem 
és: Té credibilitat avui Jesucrist? On són els seus miracles (signes)? 
No és veritat, que nosaltres, els cristians, que som els qui hauríem de 
fer creïble el missatge del Crist, per la nostra manera de ser, massa 
sovint ben poc evangèlica, més aviat l’amaguem que no el mostrem? 
Fixem-nos en el que insinuava la segona lectura: “Els dons que 
rebem són diversos, però l’Esperit és un de sol...” L’Esperit prou ens 
impulsa a viure units, respectant la diversitat, però no sabem conciliar 
el pluralisme i la unitat. Les diverses maneres de viure l’evangeli, en 
comptes de ser un enriquiment per a la vida de l’Església, ens fan 
dividir, i anem classificant els cristians en categories ben poc 
evangèliques: avançats o retrògrades, progressistes o tradicionalistes, 
de dretes o d’esquerres, els de missa i els que no en són tant, actius i 
contemplatius... I encara, per damunt de tot, la divisió de les 
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Esglésies cristianes, que des de segles enlletgeixen el rostre de l’únic 
Senyor nostre Jesucrist i de la seva Església, que com confessem en 
el Credo és UNA, santa, catòlica i apostòlica. 
El Concili Vaticà II, pel desig del papa sant Joan XXIII, fou convocat 
ara ja fa més de cinquanta anys, per caminar cap a l’ecumenisme, fins 
aconseguir la unió de totes les Esglésies. Per això a partir de demà 
passat i durant tota una setmana som invitats a pregar insistentment 
per la Unitat dels Cristians.  
Preguem, doncs, ja en aquesta celebració per la unitat dels cristians. 
Que així com el Senyor a Canà de Galilea va convertir l’aigua en vi, 
ara ens faci superar tota divisió. I que moguts pel Sant Esperit 
reforcem el que ens uneix, que és molt més que el que ens separa. 
Així també el món podrà creure en aquest únic Senyor Jesucrist, que 
ens ha convidat a tots a participar de la taula festiva del seu Regne 
gloriós.■ 
 

* * * * * * 
 

 

 
 

Oració del Sínode 
 

Som davant vostre, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. Només 
vós podeu guiar-nos, fer-vos casa en els nostres cors; Ensenyeu-nos 
el camí que hem de seguir i com l’hem de seguir.  
Som febles i pecadors; no deixeu promoure el desordre. No deixeu 
que la ignorància ens porti pel camí equivocat ni que la parcialitat 
influeixi en les nostres accions.  
Que trobem en vós la nostra unitat perquè puguem caminar junts 
cap a la vida eterna i no ens apartem del camí de la veritat i del que 
és correcte.  
Tot això us ho demanem, a vós que treballeu en tot lloc i temps, en 
la comunió del Pare i del Fill, pels segles dels segles. Amén.  
 

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, 15:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 16:  12,00: Pel poble  
  18,30: Maria Noguer 
Dilluns, 17:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 18:  18,30: Jaume Boqué Pallarés 
Dimecres, 19:  12,00: Francesc Piñol Gort 
Dijous, 20:   18,30: Família Masó Aragó 
Divendres, 21:  18,30: Francesc Bartomeu Sanllehí 
Dissabte, 22:  18,30: Pere Alfós Paerada 
Diumenge, 23:  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.  

 

17 de gener: SANT ANTONI, ABAT 
Dilluns, dia 17, fem memòria de Sant Antoni, abat. Acabada la Missa 

de les 18,30, davant la porta es farà la benedicció dels animals. 
 

SETMANA DE PREGÀRIES PER LA UNITAT 
Cada any, del 18 al 25 de gener, se celebra la Setmana de Pregàries 
per la Unitat dels Cristians. Aquest any amb el lema “Hem vist la 

seva estrella a Orient i hem vingut a adorar-lo” (Mt. 2,2). 
 


