
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

«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 CINQUÈ 

COMBAT, VIGILÀNCIA I DISCERNIMENT 
 
158. La vida cristiana és un combat permanent. Calen força i coratge 
per resistir les temptacions del diable i anunciar l'Evangeli. Aquesta 
lluita és molt bella, perquè ens permet celebrar-ho cada vegada que 
el Senyor venç en la nostra vida. 
 
El combat i la vigilància 
 
159. No es tracta només d'un combat contra el món i la mentalitat 
mundana, que ens enganya, ens destarota i ens torna mediocres 
sense compromís i sense goig. Tampoc no es redueix a una lluita 
contra la pròpia fragilitat i les pròpies inclinacions (cadascú  té la 
seva: la mandra, la luxúria, l'enveja, la gelosia, i altres). És també 
una lluita constant contra el diable, que és el príncep del mal. Jesús 
mateix celebra les nostres victòries. S'alegrava quan els seus 
deixebles aconseguien avançar en l'anunci de l'Evangeli, superant 
l'oposició del Maligne, i celebrava: «Veia Satanàs que queia del cel 
com un llamp» (Lc 10,18).■ 

(continuarà) 
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DIUMENGE XXIX DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

DONEU AL SENYOR HONOR I MAJESTAT 
 

enso que el comentari a les lectures d’avui, i sobretot a 
l’evangeli d’aquest diumenge, s’haurien d’emmarcar en el 
text del salm 95, que hem cantat després de la primera 
lectura. Perquè sinó, caurem en l’ambigüitat d’accentuar 

un aspecte, en detriment de l’altre, de la famosa sentència de Jesús: 
“Doncs, retorneu al Cèsar això que és del Cèsar i a Déu allò que és 
de Déu”. És evident que en comentar aquesta frase de l’evangeli, 
cada ú tira l’aigua al seu molí. I no hem d’oblidar que aquesta 
resposta de Jesús a la insidiosa pregunta dels fariseus ve a ser més 
aviat una evasiva. 
Què diu el salm 95? És el salm responsorial d’avui: “Doneu al 
Senyor honor i majestat”. Podem donar a Déu res que ja no tingui? 
Tenim res per donar a Déu, que no ho hàgim rebut abans d’ell 
mateix? La resposta la trobem en el mateix salm: “El Senyor és 
gran, és digne de ser lloat... perquè el Senyor ha fet el cel” No 
podem donar res a Déu, simplement podem i hem de retornar-li el 
que d’ell hem rebut, és a dir: Tot. 
Jesús, per tant, no ens ensenya cap doctrina política, ni social. No 
avala cap sistema tributari, ni cap ordenament jurídic. No es decanta 
ni pels usos i costums dels jueus, ni pel sistema opressiu de l’imperi 
Romà que en aquell temps ocupava Judea. Més aviat ens ensenya a 
viure en l’harmonia que ve del seu poder únic i en la llibertat dels 
fills de Déu. 
Tornem al salm responsorial: “Adoreu el Senyor... que sentencia 
amb raó les causes del pobles”. Aquest és l’únic absolut. Les altres 
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coses, com deia el Concili Vaticà II, son deixades a la justa 
autonomia de les realitats terrenes (Cf. Gaudium et Spes, 36). 
Així, doncs, que en la nostra vida hi traspuï sempre aquest 
sotmetiment a Déu, el nostre veritable i únic Senyor (Kyrios). És a 
ell i només a ell, a Déu, a qui haurem de donar comptes de la nostra 
vida, quan arribi l’hora darrera. Els cristians de les primeres 
generacions, sotmesos com estaven a l’autoritat de l’emperador 
romà, van haver d’escollir entre el Cèsar o el Crist. A molts d’ells 
avui els venerem com a màrtirs, testimonis de la fe, per haver donat 
la vida per confessar que Jesús és l’únic Senyor. Tant de bo la nostra 
vida fos tant coherent, que també ens mostréssim als ulls del món 
com a autèntics testimonis d’haver sabut donar a Déu tot el que li 
correspon.  
Finalment, recordem que avui és el dia del DOMUND, dia de 
pregària i d’ajut econòmic a la tasca missionera de l’Església. El 
papa Francesc en l’Evangelii gaudium ens va demanar a tots que 
escampem arreu la joia de la fe. Per escampar aquesta joia de creure, 
primer cal viure amb alegria la pròpia fe. Només així renaixerà 
l’alegria en els cors dels qui senten l’anunci de la Bona Nova. 
Recordem-nos de tants missioners i cooperants voluntaris que 
desgasten la seva vida al servei de la promoció i de l’evangelització 
dels pobles del tercer món.■  
 

* * * * * * * 
 

PROPERA FESTA DE SANT NARCÍS 
 

Tridu a sant Narcís 
Dilluns 26, Dimarts 27 i Dimecres 28: 

Missa a les 18’30 
Predicarà Mn. Joan Boadas 

 
Dijous, 29: Solemnitat de Sant Narcís 

Horari de Misses: 
A les 9, a les 11 (Missa pontifical), a les 13 i a les 18,30 

 
 
 

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, 17:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 18: 12.00: Pel poble. 18,30: Intenció particular 
Dilluns, 19:  18,30: Dolors Puntí 
Dimarts, 20:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 21:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dijous, 22:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí. 
Divendres 23: 18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 24:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 25: 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.  

 
 

Celebració de sant Narcís 2020 
 

A causa de la pandèmia, i ateses les normes sanitàries d’aforament, 
enguany, a la celebració de l’Eucaristia de sant Narcís a la basílica 
de Sant Feliu de Girona (29 d'octubre, 11 del matí), només s’hi 
podrà accedir per invitació. Aquesta es podrà recollir a la Llibreria 
Diocesana Casa Carles de Girona del 19 al 23 d’octubre (de les 10 
del matí a les 2 del migdia, i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre). 
L’aforament del temple serà de 150 persones. Per a totes aquelles 
persones que no puguin accedir-hi, us fem saber que Televisió de 
Girona retransmetrà en directe l’acte amb l’objectiu que la limitació 
de l’aforament no sigui un impediment per viure la celebració del 
patró, encara que no sigui de forma presencial. 
 
 


