
 
 
 

 
 

«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 

 

El discerniment 
 

Una necessitat urgent 
167. Avui dia, l'hàbit del discerniment s'ha tornat particularment 
necessari. Perquè la vida actual ofereix enormes possibilitats d'acció 
i de distracció, i el món les presenta com si fossin totes vàlides i 
bones. Tots, però especialment els joves, estan exposats a un zàping 
constant. És possible navegar en dues o tres pantalles 
simultàniament i interactuar al mateix temps en diferents escenaris 
virtuals. Sense la saviesa del discerniment podem convertir-nos 
fàcilment en titelles a mercè de les tendències del moment. 
168. Això resulta especialment important quan apareix una novetat 
en la pròpia vida, i llavors cal discernir si és el vi nou que ve de Déu 
o és una novetat enganyosa de l'esperit del món o de l'esperit del 
diable. En altres ocasions succeeix al contrari, perquè les forces del 
mal ens indueixen a no canviar, a deixar les coses com estan, a optar 
per l'immobilisme o la rigidesa. Llavors impedim que actuï el buf de 
l'Esperit. Som lliures, amb la llibertat de Jesucrist, però ell ens crida 
a examinar el que hi ha dins nostre – desigs, angoixes, temors, 
recerques– i el que succeeix fora de nosaltres –els «signes dels 
temps»– per reconèixer els camins de la llibertat plena: «Examineu-
ho tot; quedeu-vos amb el que és bo» (1Te 5,21).■           (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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TEMPS D’ADVENT 
DIUMENGE I 

 

ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS 
 

omencem un nou any litúrgic. És un retorn pedagògic que 
ens fa recórrer la Litúrgia de l’Església, per tal que mai 
no oblidem les diverses actituds del cristià. Ara, 
l’esperança: “Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús... 

Veniu, Senyor Jesús”. 
Aquest any marcat per la lectura de l’evangelista sant Marc, el segon 
dels evangelis, el més curt, el més sintètic, i probablement el més 
antic i per tant el més genuí. 
I encara, sota la mirada de Maria, en aquest temps marià per 
excel·lència, com ens recordà sant Pau VI, papa, en la seva 
exhortació apostòlica “Marialis cultus” (2 de febrer de 1974): “Ella, 
Maria, és la mare que espera el seu fill. Que ella, en aquest temps 
d’Advent que avui comencem, ens sigui model de la manera com 
hem d’esperar el Senyor que ve a nosaltres. Les seves imatges 
haurien de ser especialment venerades i els seus santuaris visitats 
en aquest temps previ al Nadal”. 
Quina ha de ser la nostra principal actitud en aquest temps? 
VETLLEU! Quina ha de ser la nostra pregària: VENIU! I, ¿quina ha 
de ser la nostra principal actitud? ACOLLIR Jesús que s’acosta. 
Mentre nosaltres el preguem, dient-li, veniu, al mateix temps ell 
se’ns acosta dient-nos també, veniu!  
Sembla que Déu estigui lluny del món. El silenci de Déu es fa palès 
en les estructures humanes, que van construint un món al marge de 
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Déu. I no obstant, ell hi és present, i vol que hi sapiguem descobrir 
la seva presència silenciosa. És per això que ens convé, cada any, un 
toc d’alerta per a refermar la nostra fe esmorteïda. I més en aquest 
temps de pandèmia, on molts es pregunten si Déu no ha abandonat 
la humanitat. I no. No l’ha abandonada. Ell continua venint, 
apropant-se, fent-se un de nosaltres, encarnant-se. 
Hauríem de fer nostre el clam del profeta: “Oh, si esquincéssiu el 
cel i baixéssiu”. Cal que reconvertim el nostre desencís envers Déu, 
en un nou acte de fe de confiança: “vós sou el nostre pare” (primera 
lectura). Només així restarem ferms fins a la fi, fins “a 
l’acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el 
nostre Salvador” (cf. segona lectura) Revitalitzem, doncs, la nostra 
fe adormida: Vetllem. (cf. evangeli) Tornem a engrescar-nos en la 
promesa de Déu. Preguem. I sobretot, acollim amb bones obres el 
Senyor que ve. Acollim-lo amb aquelles obres de justícia de les que 
tan mancat n’està el nostre món. Preguem, com ho fèiem en el salm 
responsorial: “Déu de l’univers, renoveu-nos, feu-nos veure la 
claror de la vostra mirada i serem salvats”.■ 
 

 

...ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS. 
 

Ja present en l’Església, el Regne del Crist, tanmateix, encara no ha 
arribat a la seva culminació «amb gran poder i majestat» (Lc 21,27) 
per l’adveniment del Rei sobre la terra. Aquest Regne encara és 
atacat pels poders malignes, tot i que, bàsicament, ja han estat 
vençuts per la Pasqua del Crist. Fins que tot li hagi estat sotmès I, 
«mentre no hi hagi un cel nou i una terra nova on faci estada la 
santedat perfecta, l’Església pelegrina, en els seus sagraments i les 
institucions, que pertanyen al temps present, porta la figura d’aquest 
món que passa, i ella mateixa sojorna enmig de la creació que 
gemega i pateix dolors de part fins ara i espera la revelació dels fills 
de Déu». Per això els cristians preguen, sobretot quan celebren 
l’Eucaristia, per apressar el retorn del Crist, dient: «Veniu, Senyor» 
(1Co 16,22; Ap 22,17.20).■               
 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, N. 671 
 

 

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, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 30:  18’30: M. Àngels Palomo 
Dimarts, 1:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 2:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 3:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 4:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 5:  18,30: Melcior Xargay Rubirola 
Diumenge, 6:  12,00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 

 
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.  

 
PRIMER DIVENDRES DE MES 

Divendres, dia 4, després de la Missa de 2/4 de 7 del vespre, 
exposició del Santíssim, pregària personal i Benedicció amb el 

Santíssim Sagrament.  
 
 
 


