
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«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 QUART 
ALGUNES NOTES DE LA SANTEDAT EN EL MÓN ACTUAL 

 

En pregària constant 
155. Si de veritat reconeixem que Déu existeix no podem deixar d'adorar-
lo, de vegades en un silenci ple d'admiració, o de cantar-lo en festiva 
lloança. Així expressem el que vivia el beat Carles de Foucauld quan va 
dir: «Tot just vaig creure que Déu existia, vaig comprendre que només 
podia viure per a ell».1 També en la vida del poble pelegrí hi ha molts 
gestos simples de pura adoració, com per exemple quan «la mirada del 
pelegrí es diposita sobre una imatge que simbolitza la tendresa i la 
proximitat de Déu. L'amor s'atura, contempla el misteri, el gaudeix en 
silenci».2 
156. La lectura orant de la Paraula de Déu, més dolça que la mel (cf. Sl 
119,103) i «espasa dos talls» (He 4,12), ens permet aturar-nos a escoltar el 
Mestre perquè sigui llum per als nostres passos, llum en el nostre camí (cf. 
Sl 119,105). Com ens han recordat bé els Bisbes de l'Índia: «La devoció a 
la Paraula de Déu no és solament una de moltes devocions, bella però 
quelcom opcional. Pertany al cor i a la identitat mateixa de la vida 
cristiana. La Paraula té en si el poder per transformar les vides».3 
157. El trobament amb Jesús en les Escriptures ens porta a l'Eucaristia, on 
aquesta mateixa Paraula aconsegueix la seva màxima eficàcia, perquè és 
presència real del qui és la Paraula viva. Allà, l'únic Absolut rep la major 
adoració que pot donar-li aquesta terra, perquè és el mateix Crist qui 
s'ofereix. I quan el rebem en la comunió, renovem la nostra aliança amb ell 
i li permetem que faci més i més la seva obra transformadora.■ 

(continuarà) 
 

                                                
1 Carta a Henry de Castries (14 agost 1901). 
2 V Conferència General de l’Episcopat Llatinoamericà i del Carib, Document 
d’Aparecida (29 juny 2007), 259. 
3 Conferència de Bisbes Catòlics de l’Índia, Declaració final de la XXI Assemblea 
plenària (18 febrer 2009), 3.2. 
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DIUMENGE XXVIII DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 

 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI 
 

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU DEL REMEI 
 

Déu vos salve, o Maria Immaculada, 
Verge Santa del Remei, 

gireu vostres ulls, Regina, apiadada 
sobre aquest poble fidel. 

 

Vós sou tota nostra vida i esperança 
dels que cerquem bon remei; 

a Vós prega i sospira ben confiada 
tota l'Església fidel. 

 

Per nos a vostre Fill pregueu ben amorosa, 
Verge Santa del Remei. 

l vingui la gràcia de Déu ben abundosa 
sobre aquest poble fidel. 

 
* * * * * * * 

FELIÇOS ELS CONVIDATS A LA SEVA TAULA 
 

éu satisfarà les vostres necessitats d’acord amb 
l’esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. Són paraules 
de l’apòstol sant Pau que hem escoltat a la segona lectura 
d’avui. També les altres lectures d’aquest diumenge, ens 

mostren el Regne de Déu com un banquet. Un convit on no hi manca 
res, on hi ha de tot i on participarem, fent gran festa i plens 
d’alegria. 
Déu mateix ens para la taula, una taula abundant, però cal fer-nos 
dignes d’aquesta invitació. Sovint trobem excuses per no presentar-
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nos-hi. O pitjor, no sabem acompanyar la nostra presència amb les 
bones obres que Déu espera de cada ú de nosaltres. Precisament a 
aquest banquet definitiu, el banquet del Regne de Déu, fa referència 
aquella invitació que el sacerdot pronuncia abans de la comunió: 
“Feliços els convidats a la seva taula”. Inspirada en el text del llibre 
de l’Apocalipsi: “Feliços els convidats al banquet de noces de 
l’Anyell”. 
Això ens obre de cara al futur. Tota la nostra vida es posa en tensió 
vers aquest futur on –són paraules d’Isaïes a la primera lectura– “no 
hi haurà ni dol, ni llàgrimes, on res no ens mancarà, on Déu ho serà 
tot en tots”. Però entre tant, anem fent camí. No podem fer com el 
poble d’Israel, que havent estat el primer convidat, no en vol saber 
res. Tampoc podem fer com aquell convidat de darrera hora, que es 
presenta sense el vestit adequat. Nosaltres ens hem de fer dignes 
d’una invitació tant immerescuda. No podem buscar excuses per 
evadir-nos, ni podem menysprear el camí que porta a la salvació. 
L’Eucaristia és la penyora del convit celestial. Ja ara podem 
participar anticipadament d’aquest banquet etern del cel. Cal que hi 
participem amb gran alegria. N’hem de fer una gran festa. Els cants, 
les pregàries, la nostra actitud, han de traspuar la joia del qui se sent 
salvat per Jesucrist ressuscitat. Ell ha vençut definitivament totes les 
situacions dominades pel dolor i per la mort. La nostra participació a 
l’Eucaristia, sobretot en la comunió, ha de significar que sentim com 
la nostra naturalesa, pobre i feble, per Jesucrist, passa a ser immortal 
i eterna. 
L’Eucaristia és un convit obert a tothom que desitja participar-hi. 
Cal presentar-s’hi amb el vestit de festa. De fet és la imatge terrena 
del banquet celestial. Que de la taula de pelegrins, que ara rodegem, 
puguem arribar a la taula del Regne de Déu. 
I en aquest dia, Festa de la Mare de Déu del Remei i vigília de la 
festa de la Mare de Déu del Pilar, encomanem-nos a Santa Maria, 
Mare de Déu i mare nostra, tal com canta el poeta: “Sigueu pels bons 
Pilar de fortalesa, pels pecadors, el port de salvament” i demanant-
li que sigui el bon Remei de tots els mals que ara ens afligeixen, a 
nosaltres i a tota la humanitat.■  

 
 
 

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, 10:  18,30: Francisco Boix i Maria Vila 
Diumenge, 11: 12.00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 12:  18,30: Difunts del Barri de Pedret 
Dimarts, 13:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 14:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dijous, 15:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí. 
Divendres 16: 18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 17:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 18: 12.00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

 
* * * * * * * 

CONFESSIONS 
Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 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.  

 
 

DILLUNS, 12 D’OCTUBRE DE 2020 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 

 

A les 10, 30 
a la Basílica Parroquial de sant Feliu 

MISSA SOLEMNE 
en honor de la Mare de Déu del Pilar 

Presidirà la celebració el nostre Bisbe Francesc 
 

TOTS HI SOU CONVIDATS 
Molt especialment els veïns del Barri de Pedret 

 
 
 


