
 
 
 

 
 
 

«ALEGREU-VOS-EN I CELEBREU-HO» (Mt 5,12) 
LA CRIDA A LA SANTEDAT EN EL MÓN 

CONTEMPORANI 
Exhortació apostòlica “Gaudete et exsultate” del papa Francesc 

CAPÍTOL TERCER: A LA LLUM DEL MESTRE 
 

«Feliços els perseguits pel fet de ser justos,  
perquè d'ells és el Regne del cel» 

92. La creu, sobretot els cansaments i els dolors que suportem per 
viure el manament de l'amor i el camí de la justícia, és font de 
maduració i de santificació. Recordem que quan el Nou Testament 
parla dels sofriments que cal suportar per l'Evangeli, es refereix 
precisament a les persecucions (cf. Ac 5,41; Fl 1,29; Col 1,24; 2Tm 
1,12; 1Pe 2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 
93. Parlem però de les persecucions inevitables, no de les que 
puguem ocasionar-nos nosaltres mateixos amb una manera 
equivocada de tractar els altres. Un sant no és una persona 
excèntrica, llunyana, que es fa insuportable per la seva vanitat, la 
seva negativitat i els seus ressentiments. No eren així els Apòstols de 
Crist. El llibre dels Fets conta insistentment que gaudien de la 
simpatia «de tot el poble» (2,47; cf. 4,21.33; 5,13) mentre algunes 
autoritats els assetjaven i perseguien (cf. 4,1-3; 5,17-18). 
94. Les persecucions no són una realitat del passat, perquè avui 
també les patim, sigui de manera cruenta, com tants màrtirs 
contemporanis, o d'una manera més subtil, a través de calúmnies i 
falsedats. Jesús diu que hi haurà felicitat quan «us calumniïn de 
qualsevol manera per la meva causa» (Mt 5,11). Altres vegades es 
tracta de burles que intenten desfigurar la nostra fe i fer-nos passar 
per persones ridícules. 
Acceptar cada dia el camí de l'Evangeli encara que ens porti 
problemes, això és santedat.■                     (continuarà) 
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DIUMENGE I D’ADVENT (A) 
 

VETLLEU! 

 

Comencem un nou any litúrgic. Aquest any (cicle A), ho farem 
acompanyats de l’evangeli de sant Mateu. Aquest retorn anual de 
l’Advent en l’inici del nou any litúrgic, és l’instrument pedagògic 
que ha escollit l’Església per fer-nos créixer constantment en la fe i 
en l’esperança. 
Acabem de cloure un any litúrgic. Això no vol dir que s’acabi 
l’esforç per renovar la nostra fe i per evangelitzar el nostre món. Ben 
al contrari. El començament d’un nou any litúrgic ha de significar un 
nou impuls en la revitalització de la nostra fe. 
El temps de l’advent (temps de la Vinguda del Senyor) té com dues 
parts. La primera, que ara iniciem, encara està centrada en el retorn 
definitiu del Senyor, per això se’ns invita a la vigilància: “Vetlleu”. 
La segona, la darrera setmana, ja se centrarà en la preparació 
immediata de la celebració nadalenca. 
El temps d’advent, doncs, és un temps d’esperança. Però també un 
temps de promesa. Esperem la vinguda del Senyor, perquè els 
profetes n’anuncien l’arribada. 
Els qui viatgen a Nova York i visiten la seu de les Nacions Unides, 
poden llegir ben a prop de l’entrada principal aquesta inscripció: 
“Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. 
Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran 
mai més a fer la guerra”. Paraules del profeta Isaïes que han estat 
també avui solemnement pronunciades en la nostra assemblea. Tot 
un objectiu, que no és només el de les Nacions Unides, sinó el dels 
temps del Messies: “Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà 
tots els pobles”. 



Preparem el Nadal, anunciant al món aquell qui porta la pau: Jesús. 
Treballem i preguem per la pau al món. Cerquem els signes d’una 
nova humanitat renovada en Crist. Busquem la germanor entre totes 
les persones i entre tots els pobles. Construïm la pau aquí a la terra, 
tot esperant la pau definitiva que ens portarà el Senyor en el seu 
retorn gloriós.  
Avui, en els nostres pobles i ciutats, ja cremen molts llums del 
Nadal. Però encara falten 25 dies per celebrar-lo. No ens deixem 
enlluernar pels reclams comercials. Més aviat centrem-nos en la 
preparació dels nostres cors per acollir amb goig la vinguda del 
Senyor. Per preparar bé el Nadal cal pregar: Veniu, Senyor Jesús. I 
cal preparar els seus camins, perquè quan arribi trobi un poble ben 
disposat per a rebre’l.■ 
 

* * * * * * * 
L’ORDENAMENT GENERAL DEL MISSAL ROMÀ 

LES DIVERSES PARTS DE LA MISSA 
 

C) Litúrgia de l'Eucaristia 
 

72. Crist en el darrer sopar instituí el sacrifici i convit pasqual; amb ell, el 
sacrifici de la creu es fa contínuament present en l'Església, quan el 
sacerdot, que representa Crist, el Senyor, realitza allò que el Senyor mateix 
va fer, i que manà als seus deixebles que fessin en memòria d'ell1. 
En efecte, Crist prengué el pa i el calze, donà gràcies, el partí i el donà als 
seus deixebles, tot dient: Preneu, mengeu, beveu; que això és el meu Cos; 
que aquest és el calze de la meva Sang. Feu això, que és el meu memorial.  
Per això l'Església ha ordenat tota la celebració de la litúrgia de l'Eucaristia 
segons aquestes mateixes parts del que Crist va fer; i amb les mateixes 
paraules i els gestos de Crist. En efecte: 
 a) A la presentació de les ofrenes: es porta a l'altar el pa i el vi amb 
l'aigua, que són els elements que Crist agafà amb les seves pròpies mans. 
 b) A la pregària eucarística: es donen gràcies a Déu per tota l'obra de 
la salvació, i les ofrenes es converteixen en el Cos i en la Sang de Crist. 
 c) Per la fracció d'un sol pa: es manifesta la unitat dels fidels; i per la 
comunió els fidels reben el Cos i la Sang del Senyor; com els apòstols els 
van rebre de les mans de Crist mateix.■ 

                                                
1 Cf. Concili Vaticà II, constitució sobre la Sagrada Litúrgia Sacrosanctum Concilium, n. 47; Sagrada 
Congregació de Ritus, instrucció Eucaristicum mysterium, 25 maig 1967, nn. 3 a i b: AAS 59 (1967) 
pp. 540-541. 

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 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 30:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 1:  12,00: Família Juanola-Prada i Bohigas-Horta 
  18,30: Pel poble. 
Dilluns, 2:  18’30: Intenció particular 
Dimarts, 3:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 4:  19,00: Intenció particular 
Dijous, 5:   18’30: Mn. Pere Font i Bosch 
Divendres, 6:  18,30: Llorenç Roqueta Devesa 
Dissabte, 7:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 8:  12,00: Pel poble. 
  18,30: Família Marquès Lladó 

 

CONFESSIONS 
Cada dia: 17’00 - 18’25. Diumenges: 11’30 - 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.  

 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Júlia Bohigas Valls i Pol Martínez Valls 

 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Miquel Ferré Avellaneda i Maria Cirera Alberch 

 

PRIMER DIVENDRES DE MES 
El proper divendres, dia 6, després de la Missa de les 18’30 hi haurà 

Exposició del Santíssim i una estona de pregària personal que 
acabarà, com és costum amb la Benedicció amb el Santíssim. 

 

Himne d’Advent 
Veniu, veniu, oh Emmanuel, sou l’esperança d’Israel. 

que en trist exili, ací, tota hora, redempció de Vós implora. 
Exulta, exulta Israel! A tu vindrà l’Emmanuel. 

 


