
 
 
 

 
 
 

«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  
95. En el capítol 25 de l'evangeli de Mateu (vv. 31-46), Jesús torna a 
aturar-se en una d'aquestes benaurances, la que declara feliços els 
compassius. Si busquem aquesta santedat que agrada als ulls de Déu, 
en aquest text trobem precisament una regla de comportament sobre 
la qual serem jutjats: «Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia 
set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; despullat, i em 
vau vestir; malalt i a la presó i vinguéreu a veure’m» (25,35-36). 
 

Per fidelitat al Mestre 
96. Per tant, ser sants no vol dir blanquejar els ulls en un supòsit 
èxtasi. Deia sant Joan Pau II que «si veritablement hem partit de la 
contemplació de Crist, hem de saber-lo descobrir sobretot en el 
rostre d'aquells amb els quals ell mateix ha volgut identificar-se».1 
El text de Mateu 25,35-36 «no és una simple invitació a la caritat: és 
una pàgina de cristologia, que il·lumina el misteri de Crist».2 En 
aquesta crida a reconèixer-lo en els pobres i en els qui sofreixen es 
revela el mateix cor de Crist, els seus sentiments i les seves opcions 
més profundes, amb les quals tot sant intenta configurar-se.»3 ■ 

 (continuarà) 
 

                                                
1 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 gener 2001), 49: AAS 93 (2001), 302. 
2 Ibid. 
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), 9. 
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DIUMENGE II D’ADVENT (A) 
 

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA 
BENAURADA VERGE MARIA 

 

 
 
 

nguany, en el segon diumenge d’Advent, celebrem la 
festa de la Puríssima, de la Immaculada Concepció de la 
Benaurada Verge Maria. 
Per a poder celebrar dignament la festa de la Immaculada, E 



però també per no perdre el caràcter del segon diumenge d’Advent 
hem escoltat a la segona lectura, la que correspon al temps 
d’Advent, com diu sant Pau: “perquè ens ajudin a mantenir la nostra 
esperança”. 
Aquesta festa mariana ha arrelat molt en els nostres pobles, tant que 
fins i tot en la bandera europea, que ara oneja per tot arreu hi trobem 
sobre el fons blau del cel, la corona de les dotze estrelles, descrita en 
l’Apocalipsi. 
El papa Pau VI explicava que en la festa d’avui se celebren 
conjuntament “la preparació radical per la vinguda del Salvador i el 
feliç començament de l’Església” (cfr. “Marialis cultus” 2 febrer 
1974). 
La Concepció Immaculada de Maria és un gest salvador de Déu 
anticipat a tota la humanitat. En omplir de la seva gràcia a la Verge 
de Natzaret, germana nostra, nosaltres també esperem participar de 
la benvolença de Déu, que ella ja ha rebut. 
En aquesta realitat nova en la història de la humanitat i en la resposta 
de Maria, plena de gràcia, s’expressa profèticament el feliç 
començament de la història de l’Església com a comunitat dels 
salvats en Crist, dels renovats per la gràcia de Déu. 
Maria és la veritable figura de l’Església: Ella no s’escapa dels 
camins tortuosos de la història humana, ni dels seus problemes i 
sofriments. Però és fidel oient de la Paraula, que acull en la fe. 
Plenament disponible al designi salvador, encara que sovint costi 
d’entendre i acceptar. Fervent i sol·lícita en la caritat i l’amor, i en 
córrer a l’ajut dels que la necessiten: la seva cosina Elisabet, els 
nuvis de Canà de Galilea i els apòstols, en les hores amargues de la 
Passió de Jesús, i en l’espera del do de l’Esperit Sant. 
Maria ens ensenya la millor manera de viure l’Advent i preparar el 
Nadal. Maria és a la vegada deixeble i mestra en l’escola de les 
Benaurances: d’ella aprenem com de ningú, l’Evangeli, perquè el 
transparenta, n’és la millor imatge. Avui amb tota l’Església donem 
gràcies a Déu per les meravelles que ha obrat en Maria.■ 
 
 

* * * * * * * 
 

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, 7:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 8:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Marquès-Lladó 
Dilluns, 9:  18’30: Intenció particular 
Dimarts, 10:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 4:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 12:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 12: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 13:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 14:  12,00: Pel poble. 
  18,30: Pels difunts de la Parròquia 

 

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 
Lucas Mejía Aceituno 

 

ARXICONFRARIA DE LA PASSIÓ I MORT 
El proper dijous, dia 12, a les 7 de la tarda hi ha convocada una 

reunió de la Junta de l’Arxiconfraria de la Passió i Mort.  
 

Himne de la Puríssima 
Formosa sou, Maria, i tota pura 

i en vostra vestidura 
s’emmiralla el blau pur del firmament! 

De cèlica esplendor sou adornada, 
i sou, oh Immaculada. 

l'obra sublim del Déu Omnipotent. 
 


