
 
 
 

 
 

«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 
Les ideologies que mutilen el cor de l'Evangeli 
100. Lamento que de vegades les ideologies ens portin a dos errors 
nocius. D'una banda, el dels cristians que separen aquestes 
exigències de l'Evangeli de la seva relació personal amb el Senyor, 
de la unió interior amb ell, de la gràcia. Així es converteix el 
cristianisme en una mena d'ONG, llevant-li aquella lluminosa 
espiritualitat que tan bé van viure i van manifestar sant Francesc 
d'Assís, sant Vicenç de Paül, santa Teresa de Calcuta i molts altres. 
A aquests grans sants ni la pregària, ni l'amor de Déu, ni la lectura 
de l'Evangeli els van disminuir la passió o l'eficàcia del seu 
lliurament al proïsme, sinó tot al contrari. 
101. També és nociu i ideològic l'error dels qui viuen sospitant del 
compromís social dels altres, considerant-alguna cosa superficial, 
mundà, secularitzat, immanentista, comunista, populista. O el 
relativitzen com si hi hagués altres coses més importants o com si 
només interessés una determinada ètica o una raó que ells defensen. 
La defensa de l'innocent que no ha nascut, per exemple, ha de ser 
clara, ferma i apassionada, perquè allà hi ha en joc la dignitat de la 
vida humana, sempre sagrada, i ho exigeix l'amor a cada persona 
més enllà del seu desenvolupament. Però igualment sagrada és la 
vida dels pobres que ja han nascut, que es debaten en la misèria, 
l'abandó, la postergació, el tràfic de persones, l'eutanàsia encoberta 
en els malalts i ancians privats d'atenció, les noves formes 
d'esclavitud, i en tota forma d’exclusió.1       (segueix a la pàgina anterior) 

                                                
1 Cf. La V Conferència General de l'Episcopat Llatinoamericà i del Carib, segons el magisteri constant de l'Església, 
ha ensenyat que l'ésser humà «és sempre sagrat, des de la seva concepció, en totes les etapes de la seva existència, 
fins a la seva mort natural i després de la mort», i que la seva vida ha de ser cuidada «des de la concepció, en totes les 
seves etapes, i fins a la mort natural» (Document d'Aparecida, 29 juny 2007, 388; 464). 
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DIUMENGE I DE DURANT L’ANY 
 

FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
 

vui, acabades les festes de Nadal, contemplem encara des 
d’un altre angle la mateixa manifestació de Déu als 
homes que celebràvem el dia de l’Epifania: Jesús, en el 
Baptisme en el Jordà, és ungit pel Pare per a dur a terme 

la Missió salvadora, alliberadora del pecat. 
Veiem en aquest Jesús un apropament als pecadors, als qui s’han 
allunyat del camí recte. Això ens ha d’alegrar, ja que pecadors, ho 
som tots – el papa Francesc ho recorda sovint –. Per això també 
Jesús es fa batejar per Joan en el Jordà. No pas perquè ell fos 
pecador, sinó per salvar del pecat, per mitjà de l’aigua i de l’Esperit 
Sant, els qui s’acosten al Baptisme. 
Jesús, – no oblidem el significat del seu nom: “Déu salva” – ha 
vingut a salvar dels pecats el seu poble. Per això, enmig de la fila 
dels pecadors cridats a conversió, es pot sentir la veu del cel que 
afirma: “Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he 
complagut”. 
Pel Baptisme, també nosaltres som fills estimats de Déu. Per això 
afirmem que el Baptisme ens fa fills de Déu. 
El camí de l’evangeli comença amb la conversió del cor i la remissió 
dels pecats. A la crida a la conversió ha de seguir una autèntica 
renovació del nostre cor. Renovació que és, certament, fruit d’una 
decisió personal, quan arrepentits del mal que hem fet, ens proposem 
de caminar pel camí recte. Però que sobretot és obra de l’Esperit 
Sant que ens regenera, ens fa homes nous. Do de la gràcia divina 
que ens purifica. “Llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperit de Déu 
baixava com un colom i venia cap a ell”. 

A 



La missió salvadora de Jesús es segueix realitzant avui, per mitjà de 
l’Església. Els sagraments són la paraula salvadora que Déu 
continua adreçant a tota la humanitat. Són els signes eficaços que 
realitzen realment la santificació de cada persona que els rep. Són el 
do gratuït de l’amor de Déu que es vessa a mans plenes sobre tota la 
humanitat. 
Estimem i agraïm el do del Baptisme. Renovem avui la professió de 
fe baptismal, que un dia van fer els nostre pares i padrins per 
nosaltres. I sobretot sentim ben viva avui, ara i aquí, la força de la 
gràcia de Déu que continua renovant-nos cada dia, alliberant-nos de 
tot mal i enfortint-nos per lluitar contra el Maligne i fent-nos 
participar de la salvació. 
L’Eucaristia que ens agermana i ens enforteix és el millor aliment 
per a dur a terme la missió que des del Baptisme el Senyor ens ha 
encomanat a cada un de nosaltres.■ 
 
 

* * * * * * * 
 

 
 

El baptisme de Jesús 
 
El començament de la vida pública de Jesús és el seu baptisme per 
Joan al Jordà. Joan proclamava «un baptisme de penitència per la 
remissió dels pecats» (Lc 3,3). Una multitud de pecadors, publicans 
i soldats, fariseus i saduceus i dones de mala vida anaven a fer-se 
batejar per ell. Llavors es presentà Jesús. El Baptista dubtava, però 
Jesús insistí i va rebre el baptisme. L’Esperit Sant en forma de 
colom va baixar sobre Jesús i es va sentir la veu del cel que 
proclamava: «Aquest és el meu Fill, l’Estimat» (Mt 3,13-17). És la 
manifestació («Epifania» ) de Jesús com a Messies d’Israel i Fill de 
Déu. 
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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, 11:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 12:  12,00: Pel poble. 18,30: Intenció particular 
Dilluns, 13:  18’30: Pel difunts de la Parròquia 
Dimarts, 14:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 15:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 16:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 17  18,30: Maria Noguer i Torrent 
Dissabte, 18:  18,30: Maria Noguer i Torrent 
Diumenge, 19:  12,00: Dolors Puntí. 18,30: Pel poble 

 
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.  

 
 

Del 18 al 25 de gener de 2020: 
SETMANA DE PREGÀRIES  

PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
No ens oblidem de pregar per la unitat de totes les esglésies. 

 

_________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ve de la pàgina següent)  
No podem plantejar-nos un ideal de santedat que ignori la injustícia 
d'aquest món, on uns fan festes, gasten alegrement i redueixen la 
seva vida a les novetats del consum, al mateix temps que d’altres 
només s’ho miren des de fora mentre la seva vida passa i s'acaba 
miserablement.■   (continuarà) 
 


