
 
 
 

 
 

«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 
165. La corrupció espiritual és pitjor que la caiguda d'un pecador, perquè 
es tracta d'una ceguesa còmoda i autosuficient on tot acaba semblant lícit: 
l'engany, la calúmnia, l'egoisme i tantes formes subtils 
d’autoreferencialitat, ja que «el mateix Satanàs es disfressa d'àngel de 
llum» (2Co 11,14). Així va acabar els seus dies Salomó, mentre el gran 
pecador David va saber remuntar la seva misèria. En un relat, Jesús ens va 
advertir sobre aquesta temptació enganyosa que ens va lliscant cap a la 
corrupció: esmenta una persona alliberada del dimoni que, pensant que la 
seva vida ja estava neta, va acabar posseïda per altres set esperits malignes 
(cf. Lc 11,24 -26). Un altre text bíblic utilitza una imatge forta: «El gos 
torna al seu propi vòmit» (2Pe 2,22; cf. Pr 26,11). 
 
 

El discerniment 
 

166. Com saber si alguna cosa ve de l'Esperit Sant o si el seu origen està 
en l'esperit del món o en l'esperit del diable? L'única manera és el 
discerniment, que no suposa només una bona capacitat de raonar o un 
sentit comú, és també un do que cal demanar. Si el demanem amb 
confiança a l'Esperit Sant, i al mateix temps ens esforcem per 
desenvolupar-lo amb la pregària, la reflexió, la lectura i el bon consell, 
segurament podrem créixer en aquesta capacitat espiritual.■ 

(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 XXXIV DEL TEMPS DE DURANT L¡ANY 
 

SOLEMNITAT DE CRIST REI 
 

arrer diumenge de l’Any litúrgic. Com si fos un autèntic 
colofó, i abans d’entrar de nou en l’Advent, l’Església 
ens fa contemplar avui la figura de Crist Rei. 
Un rei peculiar. Perquè, tot i que en l’Escriptura se’ns 

presenta com a Rei de reis i Senyor dels senyors (Cf. Apocalipsi), 
avui les lectures ens l’han presentat com un pastor que separa les 
ovelles de les cabres. Cal observar però una mena de contrast. Si 
l’evangeli ens presenta el Fill de l’home venint amb poder i majestat 
i assegut al seu tron per jutjar la humanitat sencera amb justícia i 
severitat, també en la primera lectura i en el salm se’ns ha presentat 
com a pastor bondadós que cerca l’ovella esgarriada, embena la 
ferida i guareix la malalta. 
Com és, doncs, aquest nostre Rei, aquest nostre Senyor Jesucrist, 
Rei de tot el mon? No és com els reis de la terra. Ell mateix va 
afirmar que els reis dominen els seus súbdits com si en fossin amos, 
però en canvi el Fill de l’home –ens ho diu Jesús– no ha vingut a 
fer-se servir, sinó a servir i a donar la vida per tots els homes. 
Un pastor, un criat, un servidor, disposat a donar la vida... Això és 
un Rei? No encaixa amb la imatge que tenim dels poderosos del 
món. Però aquest és el nostre Rei! 
Un Rei ple de misericòrdia, fins i tot amb aquells que més s’han 
apartat d’ell. Un Jutge, que no ens jutjarà pel que hem fet, sino 
sobretot pel que hem deixat de fer. Aquesta serà la pedra de toc per 
valorar l’autenticitat de la vida de cada ú. Fer el bé, estimar, complir 
les obres de misericòrdia: Donar menjar a qui té fam, donar beure a 
qui té set, acollir el foraster, vestir el despullat, visitar els malalts i 
els presoners. 

D 



El nostre Rei, no només té misericòrdia dels qui sofreixen, sinó que 
s’identifica amb ells: “Allò que fèieu a un d’aquests germans meus, 
per petit que fos, m’ho fèieu a mi” i també: “Allò que deixàveu de fer 
a cadascun d’aquests, per petit que fos, m’ho negàveu a mi”. 
No es pot negar que aquest evangeli sí que és clar. Va ser aquesta 
pàgina evangèlica la que va fer escriure a sant Joan de la Creu: “Al 
capvespre de la nostra vida serem jutjats de l’amor”. 
Ara, doncs, a punt d’acabar aquest any litúrgic, ens va bé de mirar 
endavant i preparar-nos per el que ha de venir: Un judici on 
nosaltres, cada ú de nosaltres, serà protagonista. Aquell dia, segur 
que voldrem sortir airosos. Doncs ja des d’ara i sempre estimem 
amb obres de misericòrdia per tal que l’examen final l’aprovem i 
amb nota. 
Davant Crist, el nostre Rei i Senyor, renovem la nostra adhesió 
ferma a la seva persona, que se’ns fa present en els pobres, els 
malalts, els marginats, els exclosos de la societat. Acostant-nos a ells 
ens acostem al mateix Crist.■ 
 

 

CRIST REI 
 

El Crist, Rei i Senyor de l’univers, va fer-se el servidor de tots; «no 
va venir a ser servit, sinó a servir i a donar la vida en rescat per una 
multitud» (Mt 20,28). Per al cristià, «regnar és servir-lo», 
particularment «en els pobres i els qui pateixen, en els quals 
l’Església reconeix la imatge del seu Fundador pobre i sofrent». El 
poble de Déu realitza la seva «dignitat reial» vivint d’acord amb 
aquesta vocació de servir amb el Crist. 
El signe de la creu fa reis tots els regenerats en el Crist, la unció de 
l’Esperit Sant els consagra com a sacerdots, per tal que, deixant a 
part el servei particular del nostre ministeri, tots els cristians 
espirituals i amb ús de raó es reconeguin membres d’aquest llinatge 
reial i participin de la funció sacerdotal. Què hi ha de més reial per 
a l’ànima que governar el seu cos en la submissió a Déu? Què hi ha 
també de més sacerdotal que consagrar al Senyor una consciència 
pura i oferir-li damunt l’altar del cor les víctimes sense màcula de la 
pietat?.■              CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, N. 786 

 

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, 21:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Diumenge, 22:  12,00: Melcior Xargay Rubirola 
  18,30: Pel poble. 
Dilluns, 23:  18’30: Soledat Xanxet 
Dimarts, 24:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 25:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 26:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 27: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

 
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.  

 
 

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

Parròquia de sant Daniel: 49,00 € 
A tots moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 
 
 


