
 
 
 

 
 
 

«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 
 

La gran regla de comportament: Per fidelitat al Mestre 
97. Davant la contundència d'aquestes peticions de Jesús és el meu deure 
pregar als cristians d’acceptar-les i d’acollir-les amb sincera obertura, 
«sine glossa», és a dir, sense comentari, sense elucubracions i excuses que 
els treguin força. El Senyor ens va deixar ben clar que la santedat no es pot 
entendre ni viure al marge d'aquestes exigències seves, perquè la 
misericòrdia és «el cor palpitant de l'Evangeli».1 
98. Quan trobo una persona dormint a la intempèrie, en una nit freda, puc 
sentir que aquest fardell és un imprevist que m’interromp, un delinqüent 
ociós, una nosa en el meu camí, un agulló molest per a la meva 
consciència, un problema que han de resoldre els polítics, i potser també 
una immundícia que embruta l'espai públic. O puc reaccionar des de la fe i 
la caritat, i reconèixer en ell un ésser humà amb la meva mateixa dignitat, 
una criatura infinitament estimada pel Pare, una imatge de Déu, un germà 
redimit per Jesucrist. Això és ser cristians! ¿O potser es pot entendre la 
santedat al marge d'aquest reconeixement viu de la dignitat de tot ésser 
humà?2 
99. Això implica per als cristians una sana i permanent insatisfacció. 
Encara que alleujar una sola persona ja justificaria tots els nostres esforços, 
amb això no n’hi ha prou. Els Bisbes del Canadà ho van expressar 
clarament mostrant que, en els ensenyaments bíblics sobre el Jubileu, per 
exemple, no es tracta només de fer algunes bones obres sinó de buscar un 
canvi social: «Perquè les generacions posteriors també fossin alliberades, 
clarament l'objectiu havia de ser la restauració de sistemes socials i 
econòmics justos perquè ja no hi pogués haver exclusió».3 ■   (continuarà) 
                                                
1 Butlla Misericordiae Vultus (11 abril 2015), 12: AAS 107 (2015), 407. 
2 Recordem la reacció del bon samarità davant l'home que uns bandits van deixar mig mort a la vora del camí (cf. Lc 
10,30-37). 
3 Conferència Canadenca de Bisbes Catòlics. Comissió per als Afers Socials, Carta oberta als membres del Parlament, 
The Common Good or Exclusion: A Choice for Canadians (1 febrer 2001) 
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DIUMENGE III D’ADVENT (GAUDETE) 
 

ALEGREU-VOS. VIVIU CONTENTS! 
 

l papa Francesc ens va invitar a viure i anunciar amb goig 
l’Evangeli, amb l’exhortació apostòlica “Evangelii 
gaudium” (24.11.2013), És molt oportú remarcar, també 
avui, en la meitat del camí de l’Advent, el títol d’aquest 

diumenge: Gaudete: Alegreu-vos, viviu contents! 
Sí, germans, alegreu-vos, perquè el Senyor és a prop. Així ho hem 
dit en l’oració del començament: “Concediu, Senyor, al vostre 
poble, d’arribar amb alegria a les festes de Nadal i de celebrar-les 
amb el goig de l’Esperit”. 
Però, preguntem-nos: vivim contents? Contents, per què? Quina 
mena d’alegria: superficial, passatgera, buida? O una alegria 
profunda, estable, plena d’amor i d’esperança? Fonamentada en 
Déu... 
I encara, l’escampem aquesta alegria? O també som egoistes en 
aquest punt? Jo/nosaltres contents i els altres... que s’arreglin? 
Joan Baptista espera el Messies i demana que preguntin a Jesús: 
“Sou vós el qui ha de venir, o n’hem d’esperar un altre? 
Jesús es presenta acomplint el que els jueus anomenaven els signes 
messiànics, indicatius de la presència del Messies. 
Joan és el més gran – diu Jesús – però el més petit en el regne del cel 
és més gran que ell. 
Ara que ja s’acosta el Nadal, estem convençuts que aquell infant de 
Betlem va portar, porta i portarà una gran alegria a tot el poble? 
Aquest és el goig de l’Evangeli, l’alegria de la proclamació de la 
Bona Nova. 

E 



Les postals i felicitacions de Nadal són anunci d’aquesta autèntica 
Bona Nova? Són testimoni de què nosaltres hi creiem de veritat i 
n’estem contents? O caiem en els tòpics... o fins i tot ens fa 
vergonya mostrar la nostra joia arrelada en l’Evangeli? 
Aquesta serà – ha de ser – la millor manera de celebrar solemnement 
les festes que s’acosten. No són els torrons, ni el cava, ni la “grossa” 
de la loteria el que ens farà sentir joia, alegria i pau. No. Només 
Jesús, la seva arribada i la manera com l’acollim i ajudem els altres a 
rebre’l, ens duran la veritable alegria i la pau autèntica. 
El profeta (primera lectura) ens dóna coratge per a poder viure 
aquests dies amb autenticitat: “No tingueu por! Aquí teniu el vostre 
Déu, és ell mateix qui us ve a salvar.” Amb aquest coratge i plens 
d’alegria siguem portadors d’aquesta Bona Nova.■ 
 

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

LES DIVERSES PARTS DE LA MISSA 
 

Preparació de les ofrenes 
 

73. Al començament de la litúrgia de l'Eucaristia es porten a l'altar 
les ofrenes que es convertiran en el Cos i en la Sang de Crist. 
Primerament es prepararà l'altar, o sigui la taula del Senyor, que és 
el centre de tota la litúrgia eucarística4: s'hi col·loquen el corporal, el 
purificador, el Missal i el calze, si no han estat posats a la credença. 
Després es porten les ofrenes: és una cosa lloable que els fidels 
presentin el pa i el vi; els rep el sacerdot o el diaca al lloc oportú, i 
després els col·loca sobre l'altar. Encara que el pa i el vi destinats a 
la litúrgia, que porten els fidels, no siguin del seu mateix pa i vi com 
es feia antigament, tanmateix el ritu de presentar-los conserva el seu 
valor i el seu significat espiritual. 
A més, els fidels també poden presentar diners o d'altres dons per 
ajudar a les necessitats dels pobres o de l'Església, o fer-ne una 
col·lecta a la mateixa església. Per això es col·locaran en un lloc 
adequat fora de la taula eucarística. 
 

                                                
4 Cf. Sagrada Congregació de Ritus, instrucció Inter Oecumenici, 26 setembre 1964, n. 91: AAS 56 
(1964) p. 898; instrucció Eucaristicum mysterium, 5 març 1967, n. 24: Aas 59 (1967) p. 554.   

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, 14:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 15:  12,00: Pel poble. 
  18,30: Pels difunts de la Parròquia 
Dilluns, 16:  18’30: Vicenç Pijaume Juanola 
Dimarts, 17:  18,30: Amadeu Baburés Carrera 
Dimecres, 18:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 19:   18’30: Dolors Puntí 
Divendres, 20: 18,30: Família Figueras Xifra 
Dissabte, 21:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 22:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

 

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 CELEBRAT EL MATRIMONI 
Andrés Fernando Silva Hernández amb M. Ángeles Jahaira 

Argentina Maldonado Deras  
 

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
 

El proper dilluns, dia 23 de desembre, a les 7 de la tarda, tindrem la 
Celebració Comunitària de la Penitència, amb les Confessions.  

Serà Presidida pel Sr. Bisbe. 
Tots som invitats a participar-hi, per a preparar-nos adequadament 

pel Nadal. 
 

 


