
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«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 
154. La súplica és expressió del cor que confia en Déu, que sap que sol no 
pot. En la vida del poble fidel de Déu trobem molta súplica plena de 
tendresa creient i de profunda confiança. No llevem valor a la pregària de 
petició, que tantes vegades ens serena el cor i ens ajuda a continuar lluitant 
amb esperança. La súplica d'intercessió té un valor particular, perquè és un 
acte de confiança en Déu i al mateix temps una expressió d'amor al 
proïsme. Alguns, per prejudicis espiritualistes, creuen que la pregària 
hauria de ser una pura contemplació de Déu, sense distraccions, com si els 
noms i les cares dels germans fossin una pertorbació a evitar. Al contrari, 
la realitat és que la pregària serà més agradable a Déu i més santificadora 
si, per la intercessió, hi intentem viure el doble manament que ens va 
deixar Jesús. La intercessió expressa el compromís fratern amb els altres 
quan hi som capaços d'incorporar la vida dels altres, les seves angoixes 
més pertorbadores i els seus millors somnis. De qui es lliura generosament 
a intercedir pot dir-se amb les paraules bíbliques: «Aquest és el qui estima 
els seus germans, el qui prega molt pel poble» (2M 15,14)  
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■                (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. 
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DIUMENGE XXVII DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 

 

SOM LA VINYA DEL SENYOR 
 

a paràbola de la vinya és tot un resum de la història de la 
salvació. Tant en la primera lectura del profeta Isaïes, 
com en la versió evangèlica, en boca de Jesús, hi trobem 
expressat el drama de la persistència de l’amor de Déu 

envers la humanitat i la manca de resposta per part del poble de Déu. 
És un amor no correspost. No hi ha fruits de justícia, només revolta i 
maldat. I malgrat tot, Déu es manifesta estimant la seva “vinya”. 
Déu espera de la seva vinya que li doni fruits bons, raïms dolços. I 
es fa patent la gran paciència de Déu. Una i altra vegada envia els 
seus missatgers, els profetes. I una i altra vegada el poble els rebutja, 
els foragita i els mata. ¿Potser al fill el respectaran? Ni així.  
Però així i tot, Déu continua estimant la vinya i fa que “la pedra que 
rebutjaven els constructors, ara coroni l’edifici”. El Fill ha estat 
maltractat, rebutjat, tret fora i mort, però Déu l’ha ressuscitat i 
glorificat. En ell hi ha la salvació de tota la humanitat. 
Cert que la vinya ha passat a mans d’uns altres –nosaltres– que sense 
formar part del poble jueu –el poble escollit– ara som el nou poble 
de Déu, els fidels provinents del paganisme, que pel baptisme 
esdevenim fills de Déu, formant l’Església. 
Llegim en el Catecisme de l’Església Catòlica: «L’Església és un 
conreu o camp de Déu (1Cor 3,9), on creix la vetusta olivera, de la 
qual formen l’arrel santa els patriarques, i ha esdevingut i 
esdevindrà encara reconciliació de jueus i pagans. Aquest camp, 
l’Agricultor celestial l’ha plantat com una vinya escollida. El cep 
veritable és el Crist, que dóna vida i fecunditat a les sarments, és a 
dir a nosaltres, que per mitjà de l’Església, restem en ell, i sense el 
qual no podem fer res (Joan 15,5)» (CEC 755) 

L 



Agraïm, doncs, l’elecció que Déu ha fet de tots nosaltres, i 
corresponem amb una vida coherent i digna de cristians a l’amor 
intens i etern amb què Déu ens estima. O com ens diu sant Pau a la 
segona lectura: “Interesseu-vos per tot allò que és veritat, 
respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne 
d’elogi”. 
Per això, com també ens diu el mateix apòstol: “acudiu a la 
pregària i a la súplica, i presenteu a Déu les vostres peticions amb 
acció de gràcies”. Per a acomplir-ho continuem la nostra 
celebració.■  

 
* * * * * * * 

 
 

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

 
Enguany la celebració tradicional de la Missa de la Mare de Déu 

del Pilar, que se celebrava a la seva capella del Barri de Pedret, no 
s’hi podrà celebrar, per causa de les restriccions sanitàries 

imposades per la pandèmia, que redueix l’aforament a només un 
terç de la seva capacitat.  

Per tant, s’ha decidit celebrar la Missa a la Basílica de sant Feliu, 
que per la seva amplitud, pot acollir de manera segura a tots els qui 

desitgin participar-hi. 
 

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 
 
 

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, 3:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 4:  12.00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 5:  18,30: Intenció particular 
Dimarts, 6:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dimecres, 7:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dijous, 8:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí. 
Divendres 9:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 10:  18,30: Francisco Boix i Maria Vila 
Diumenge, 11: 12.00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 

 
* * * * * * * 

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.  

 

IX ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA BASÍLICA 
Divendres, dia 9, a les 18.30, Missa Solemne 

 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI 
 

Diumenge vinent, dia 11, celebrarem la festa de la Mare de Déu del 
Remei a totes les Misses: Vigília a les 18,30 i el Diumenge a les 12 

i a les 18.30. Tots hi sou convidats. 
 

 
 


