
 
 
 

 
 

«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 

 

Desperts i confiats 
163. En aquest camí, el desenvolupament del bé, la maduració espiritual i 
el creixement de l'amor són el millor contrapès davant el mal. Ningú no 
resisteix si opta per quedar-se en un punt mort, si es conforma amb poc, si 
deixa de somiar a oferir al Senyor una donació més bella. Menys encara si 
cau en un esperit de derrota, perquè «el qui comença sense confiar ha 
perdut per endavant la meitat de la batalla i enterra els seus talents. [....] El 
triomf cristià és sempre una creu, però una creu que al mateix temps és 
bandera de victòria, que es porta amb una tendresa combativa davant els 
embats del mal». (Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 
85: AAS 105 (2013), 1056.) 
 

La corrupció espiritual 
164. El camí de la santedat és una font de pau i de joia que ens regala 
l'Esperit, però al mateix temps requereix que estiguem «amb els llums 
encesos» (Lc 12,35) i ens mantinguem atents: «Guardeu-vos de tota classe 
de mal» (1Te 5,22). «Vetlleu» (Mt 24,42; Mc 13,35). «No ens 
endormisquem» (1Te 5,6). Perquè els qui senten que no cometen faltes 
greus contra la Llei de Déu, poden deixar-se anar en una mena de 
ensopiment o d’adormiment. Com que no troben res greu a retreure, no 
s’adonen d’aquella tebiesa que a poc a poc es va apoderant de la seva vida 
espiritual i acaben desgastant-se i corrompent-se.■ 

(continuarà) 
 

CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ 
Inscripcions: Els dijous, de 12 a 13 o bé de 17 a 18 al despatx 

parroquial. S’avisarà oportunament als pares per al dia que, d’acord 
amb les normes sanitàries, es pugui començar. Si la catequesi no es 

pot fer presencial es farà de manera telemàtica. 
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DIUMENGE XXXIII DEL TEMPS DE DURANT L¡ANY 
 

UNA OFERTA INTERESSANT 
 

és d’un cop se’ns ha recordat que al final de la vida 
serem examinats de l’amor. Però, potser, no hem 
parat esment que aquest amor sobre el qual serem 
examinats ha de ser un amor concret, traduït en obres, 

tal com els negocis es mesuren pels guanys obtinguts. Així de clar. 
Aquesta comparació entre les bones obres i els negocis mundans 
semblaria exagerada, si no l’hagués feta el mateix Jesús. Ho acabem 
d’escoltar a l’evangeli. Bona cosa, perquè en negocis, tant si ens van 
bé com si no, més o menys, tots hi entenem. 
Avui se’ns proposa un gran negoci: fer fructificar en bé dels altres 
allò que hem rebut en la nostra vida: els talents, les qualitats 
personals, fins i tot els nostres diners. No desaprofitem aquesta 
ocasió. És una oferta interessant. No anem a enterrar el nostre 
capital. Invertim-lo en bé dels altres, en bé de la nostra societat, en 
bé de l’Església. No anem cap a Déu amb les mans buides. Omplim-
les amb els bons fruits que ell espera de la seva generositat vessada 
abundosament en cada ú de nosaltres. Cal que col·laborem amb el 
nostre treball a l’obra de Déu. La primera lectura ens mostrava com 
a exemple aquella dona feinera i entregada, que ens ajuda a entendre 
com hem d’esforçar-nos, també nosaltres, en el treball diari, tot fent 
la voluntat de Déu. 
Un autor va escriure: La vida ens ha estat donada i ens la mereixem 
donant-la. Cal donar-se, cal complicar-se la vida per a merèixer la 
Vida en majúscula, la vida sense fi. No tinguem por de fer-ho. És el 
millor negoci i el que ens portarà uns guanys majors. No siguem 
covards, ni ganduls. Arrisquem-nos en aquesta proposta que ens 
promet allò que més desitgem: el cent per ú i la vida eterna. 

M 



Permeteu-me, també avui, unes paraules sobre la jornada dedicada 
als pobres. El papa Francesc en el seu missatge per a la IV Jornada 
Mundial dels pobres, citant el llibre de Jesús fill de Sira, ens 
demana: “Allarga la mà al pobre”. Una crida ben escaient, 
especialment en aquest any de pandèmia que ha provocat, no 
solament una crisi sanitària mundial, sinó també una crisi social i 
econòmica que afecta ja a moltes persones, i que encara n’afectarà 
més, com anuncien els experts. Una afectació que a tots ens obliga a 
ser més austers i a saber compartir allò que tenim, per fer més 
habitable el nostre planeta.■ 

 

* * * * * * * 
 

«Allarga la mà al pobre» (cf. Sir 7,32) 
Fragment del Missatge del sant pare Francesc per a la IV 

Jornada Mundial dels Pobres (15.11.2020) 
 

L’encontre amb una persona en condició de pobresa sempre ens 
provoca i interroga. Com podem ajudar a eliminar o almenys 
alleujar la seva marginació i sofriment? Com podem ajudar-la en la 
seva pobresa espiritual? La comunitat cristiana està cridada a 
involucrar-se en aquesta experiència de compartir, amb la 
consciència que no li és permès delegar-la a altres. I per ajudar els 
pobres és fonamental viure la pobresa evangèlica en primera 
persona. No podem sentir-nos «bé» quan un membre de la família 
humana és deixat al marge i es converteix en una ombra. El crit 
silenciós de tants pobres ha de trobar el poble de Déu en primera 
línia, sempre i arreu, per a donar-los veu, defensar-los i solidaritzar-
se amb ells davant tanta hipocresia i tantes promeses incomplertes, i 
convidar-los a participar en la vida de la comunitat. 
És cert, l’Església no té solucions generals per proposar, però 
ofereix, amb la gràcia de Crist, el seu testimoniatge i els seus gestos 
de compartició. També se sent amb l’obligació de presentar les 
exigències dels qui no tenen el necessari per a viure. Recordar a 
tothom el gran valor del bé comú és per al poble cristià un 
compromís de vida que es realitza en l’intent de no oblidar cap 
d’aquells la humanitat dels quals és violada en les necessitats 
fonamentals.■ 

 

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, 14:  18,30: Miquel Martínez Casellas 
Diumenge, 15:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Intenció particular. 
Dilluns, 16:  18’30: A intenció de Maria Lluïsa 
Dimarts, 17:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 18:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 19:  18,30: Dolors Puntí 
Divendres, 20: 18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 21:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 22:  12,00: Melcior Xargay Rubirola 
  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.  

 

HAN MORT EN EL SENYOR  
Melcior Xargay Rubirola 

Domènec Fita Molat 
 

 

COL·LECTA “GERMANOR” 
En la col·lecta de la diada de Germanor es van recollir:  

Parròquia de sant Feliu: 387,01 € 
A tots moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 
 


