
 
 
 
 
 
 

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  
5.4. Sal de la terra i llum del món  
Reprenent l’oració pel Concili Tarraconense de 1995, invoquem 
l’ajuda de Santa Maria de Montserrat, patrona de Catalunya:  
«Déu i Senyor nostre, feu que, ajudats per la intercessió de la Mare 
de Déu, sota l’advocació de Montserrat, siguem amatents a donar 
testimoni de fe i de caritat, perquè l’anunci de la Bona Nova arribi 
fidelment als homes i dones del nostre temps. Concediu-nos-ho, a 
glòria i lloança del vostre nom, per Crist Senyor nostre. Amén».  

 
Els bisbes de Catalunya 

Joan Planellas, arquebisbe metropolità de Tarragona 
Joan Josep Omella, cardenal arquebisbe metropolità de Barcelona 

Joan Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell 
Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa 
Romà Casanova, bisbe de Vic 

Enric Benavent, bisbe de Tortosa 
Salvador Giménez, bisbe de Lleida 
Francesc Pardo, bisbe de Girona 
Xavier Novell, bisbe de Solsona 

Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa 
Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona 

Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona 
Xavier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona 

 
Tarragona, 21 de gener de 2021  
Festa de sant Fructuós, bisbe i màrtir, i sant Auguri i sant Eulogi, 
diaques i màrtirs.■ 

 
 
 
 
 
 
Diumenge, 13 de febrer de 2022. Núm. 638 
 

DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY (C) 
 

“BENEÏT L’HOME QUE ES REFIA DE L'AJUT DEL SENYOR.” 

vui hem proclamat l’evangeli de les Benaurances. Text 
programàtic de la missió de Jesús. No és el text al que 
estem acostumats, el de sant Mateu, sinó que aquest any 
(cicle C) hem llegit la versió que ens en dona sant Lluc. 

No és un text divergent, però sí diferent. Sobretot, perquè en perfecta 
concordança amb el text que hem llegit a la primera lectura, 
acompanya les Benaurances amb unes Malaurances. Al llibre del 
profeta Jeremies hi llegíem: “Maleït l’home que es refia de l'ajut 
humà” I més avall: “Beneït l’home que es refia de l'ajut del Senyor.” 
Així, doncs, Jesús, després de proclamar feliços els pobres, els 
famolencs, els qui ploren i els perseguits, immediatament assenyala 
com a maleïts els rics, els massa farts, els qui es riuen de tot i els qui 
gaudeixen d’una bona fama no merescuda. 
Tot això fa pensar. Ajuda a reflexionar. D’alguna manera, aquest text 
de l’evangeli d’avui, a mi em fa recordar aquell famosa paràbola del 
judici final que trobem a l’acabament de l’evangeli de sant Mateu, 
quan Jesús explica que a la fi dels temps el Fill de l’Home judicarà 
tothom, separant els bons dels dolents, com el pastor separa les 
ovelles de les cabres i dirà als de la dreta: “Veniu beneïts del meu 
Pare...”, mentre que als altres els rebutjarà tot dient: “Lluny de mi, 
maleïts...”. 
Sí, germans, cal no oblidar que el Senyor Jesús ens vol a tots bons i 
sants per donar-nos la felicitat eterna. Però no obliga ningú. Ens 
deixa actuar amb llibertat. Però ens adverteix de les conseqüències de 
prendre un o altre camí. Som cridats a ser sants. Ens ho va recordar el 
papa Francesc amb l’Exhortació apostòlica Gaudete et exsultate 
(Alegreu-vos i celebreu-ho) que ell mateix va titular: La crida a la 
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santedat en el món contemporani. Exhortació, que, si no ho heu fet 
encara, faríeu bé de llegir. 
Justament, també avui hem llegit a la segona lectura el fragment de la 
carta de sant Pau en la seva primera carta als corintis on ens 
recordava que si Crist no hagués ressuscitat seríem els més infeliços 
dels mortals. Però amb gran alegria ens assegurava: "Però la veritat 
és que Crist ha ressuscitat d'entre els morts", mentre es lamentava 
que "...alguns neguen la resurrecció dels morts". Efectivament, ens 
ho deia l’apòstol: "si l'esperança  que tenim posada en Crist no va 
més enllà d'aquesta vida, som els qui fem més llàstima de tots els 
homes". 
Segurs doncs de la certesa de la resurrecció del Crist, garantia de la 
nostra felicitat futura, esforcem-nos per viure pels camins que porten 
a la felicitat i allunyem-nos dels camins que menen a la maledicció. 
No busquem el beneplàcit d’aquest món, sinó l’aprovació definitiva 
que ens dóna Jesús, si vivim amb fidelitat absoluta als seus 
manaments. O, almenys, confiant absolutament amb els dons de la 
seva gran misericòrdia.■ 

 
* * * * * * 

 

 
Convocatòria del Sínode 

 

2. Indiquem aquí els principals objectius, que manifesten la 
sinodalitat com a forma, com a estil i com a estructura de l’Església: 
· regenerar les relacions entre els membres de les comunitats 
cristianes, així com també entre les comunitats i els altres grups 
socials, per exemple, comunitats de creients d’altres confessions i 
religions, organitzacions de la societat civil, moviments populars, 
etc.; 
· afavorir la valoració i l’apropiació dels fruits de les recents 
experiències sinodals a nivell universal, regional, nacional i local. 
 

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, 12:  18,30: Marta Rafart i Vicent (1er. aniversari) 
Diumenge, 13:  12,00: Ferran Pérez Boet  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 14:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 15:  18,30: Joan Juanola 
Dimecres, 16:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 17:   18,30: Francesc Bartomeu Sanllehí 
Divendres, 11:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 19:  18,30: Josep Casadevall 
Diumenge, 20:  12,00: Josep Bosch Xifró  
  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. 

 

PREPAREN EL SEU MATRIMONI 
Borja Pérez-Marino Sáez amb Elisabet Fonalleras Nadal 

 

AVUI: COL·LECTA DE MANS UNIDES 
Avui és el dia de la Campanya contra la fam en el món. 

 


