
 
 
 

 
 

«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 
102. Sovint se sent dir que, davant del relativisme i els límits del món 
actual, seria un assumpte menor la situació dels emigrants, per exemple. 
Alguns catòlics afirmen que és un tema secundari al costat dels temes 
«seriosos» de la bioètica. Que digui alguna cosa així un polític preocupat 
pels seus èxits es pot comprendre; però no un cristià, a qui només l’hi cap 
l'actitud de posar-se en les sabates d'aquest germà que arrisca la seva vida 
per donar un futur als seus fills. ¿Podem reconèixer que és precisament 
això el que ens reclama Jesucrist quan ens diu que a ell mateix el rebem en 
cada foraster (cf. Mt 25,35)? Sant Benet ho havia assumit sense reserves i, 
encara que això pogués «complicar» la vida dels monjos, va establir que a 
tots els hostes que es presentessin al monestir se'ls acollís «com el Crist»,1 
expressant-ho fins i tot amb gestos de adoració,2 i que als pobres i als 
pelegrins se'ls tractés «amb la màxima cura i sol·licitud».3 
103. Una cosa semblant planteja l'Antic Testament quan diu: «No 
maltractis ni oprimeixis el foraster, perquè vosaltres vau ser forasters a la 
terra d'Egipte» (Ex 22,20). «Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al 
costat vostre, en el vostre país, no l’exploteu. Al contrari, considereu-lo 
com un nadiu: l'estimaràs com a tu mateix, que també vosaltres vau ser 
immigrants a Egipte» (Lv 19,33-34). Per tant, no es tracta d'un invent d'un 
Papa o d'un deliri passatger. Nosaltres també, en el context actual, som 
cridats a viure el camí d'il·luminació espiritual que ens presentava el 
profeta Isaïes quan es preguntava què és el que agrada a Déu: «Parteix el 
teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, 
cobreix el qui veus nu i no et desentenguis dels teus. Llavors sorgirà la 
teva llum com la del matí» (58,7-8).■ 

(continuarà) 
                                                
1 Regla, 53, 1: PL 66, 749. 
2 Cf. Ibid., 53, 7: PL 66, 750. 
3 Ibid., 53, 15: PL 66, 751. 
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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY 
 

T’HE FET LLUM DE TOTS ELS POBLES 
 

’he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació 
arribi d’un cap a l’altre de la terra. 
Aquesta afirmació del profeta Isaïes que hem proclamat 
en la primera lectura, cal aplicar-la a Jesús: Jesús és la 

llum del món: LUMEN GENTIUM. Precisament el Concili Vaticà 
II, amb aquesta expressió, obre la Constitució Dogmàtica sobre 
l’Església: “Per tal com el Crist és la llum de les nacions, aquest 
sant Concili, reunit sota l’acció de l’Esperit Sant, desitja 
vehementment il·luminar tots els homes amb la seva claror, que 
resplendeix sobre la faç de l’Església, anunciant la bona nova de 
l’Evangeli a tota la humanitat (cf. Mc 16, 15)”  (LG 1) 
En aquest diumenge, on encara hi ha ressons de la manifestació del 
Senyor, l’evangeli ens mostra el Crist, per mitjà de Joan Baptista, 
com l’Anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món. Així 
Jesús es manifesta com a Salvador. 
Jesús ens dóna la salvació a partir del seu sacrifici a la creu, com 
l’anyell portat al sacrifici –la víctima pasqual–. Jesús, ho recordem 
en la celebració eucarística, és immolat per salvar el seu poble. Per 
això quan es parteix el pa l’invoquem amb aquestes paraules: Anyell 
de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. 
Avui, en la segona lectura, iniciem la lectura contínua de la primera 
carta de sant Pau als Corintis. L’apòstol ens desitja, en començar el 
seu escrit, la gràcia i la pau de Déu. També aquestes paraules les 
utilitzem sovint com a salutació inicial de les nostres celebracions 
litúrgiques. Paraules que expressen el desig que aquesta salvació 
arribi a tothom. 

T 



El desig s’ha de fer realitat. I la realitat s’esdevé per mitjà del 
sagrament. El pa de l’Eucaristia, partit i compartit, ens fa present 
damunt l’altar l’Anyell Pasqual, Crist que es dóna per a salvar el 
món. 
I és aquesta “comunió” amb el Crist vivent que ens salva i ens dóna 
coratge per escampar aquesta salvació arreu de la terra: per ser, 
també nosaltres, llum de tots els pobles. 
“Jo ho he vist, i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu” deia 
Joan. I nosaltres, que també sacramentalment rebem el Crist, podem 
dir amb tota certesa i ben fermament que ho hem vist i en donem 
testimoni. Així la salvació de Déu va arribant a tots els racons de la 
terra. 
Com sant Pau, també nosaltres som cridats a ser apòstols, és a dir 
missatgers, transmissors de la Bona Nova de l’Evangeli. Que sortim 
d’aquesta celebració tal com demana el papa Francesc, contents i 
alegres, per transmetre amb fidelitat el Goig de l’Evangeli, de 
manera que engresqui als qui viuen prop nostre.■ 
 

* * * * * * * 
SETMANA DE PREGÀRIES PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 

Ens tractaren amb una humanitat poc corrent (Ac 28,2) 
Aquest text, escollit com lema per a la pregària d’enguany, ens situa 
davant Pau conduït a Roma com a presoner (Ac 27,1ss). Amb 
l’apòstol en cadenes, forçat a un trasllat de risc, continua la missió 
de Déu. Els passatgers de la nau, a mercè de l’envestida del mar, que 
els supera, i del bramul de la tempestat, sense esperança, es troben 
perduts en un territori desconegut. Tots són vulnerables i tenen por. 
A mesura que el relat avança, sota la pressió de les circumstàncies 
adverses i la por, creix la desconfiança i la suspicàcia. S’ha de 
remarcar, malgrat tot, que Pau aparegui, enmig d’aquesta situació 
inquietant, com a factor de pau. Ell sap que la seva vida es troba en 
mans de Déu, a qui pertany i prega (veg. 27,23). Amb la força de la 
fe, ell se sap fort per adreçar-se als companys de viatge i donar 
gràcies a Déu. Tots recuperen els ànims. I arriben a Malta. Han 
pregat units i s’han salvat. La unió de pregàries de tots els qui 
creiem en Crist, malgrat les divisions, pot fer-nos assolir la unitat 
desitjada pel Mestre i Senyor, Jesús. 

ESTADÍSTIQUES PAROQUIALS 2019 
 

 SANT  
FELIU 

SANT  
DANIEL 

BAPTISMES 21 1 
PRIMERES COMUNIONS 4 - 
MATRIMONIS 7 - 
UNCIÓ MALALTS 20 1 
EXÈQUIES 8 4 
 

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, 18:  18,30: Maria Noguer i Torrent 
Diumenge, 19:  12,00: Dolors Puntí. 18,30: Fam. Agell Casademont 
Dilluns, 20:  18’30: Pel difunts de la Parròquia 
Dimarts, 21:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 22:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 23:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 24: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 25:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 26:  12,00: Pel poble; 18,30: Llorenç Roqueta Davesa 

 
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.  

 
HA REBUT EL BAPTISME 

Guifré Blanch Prats  


