
 
 
 

 
 

 
«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 
 

Un do sobrenatural 
 

170. És veritat que el discerniment espiritual no exclou les aportacions de 
savieses humanes, existencials, psicològiques, sociològiques o morals. 
Però les transcendeix. Ni tan sols en té prou amb les sàvies normes de 
l'Església. Recordem sempre que el discerniment és una gràcia. Encara que 
inclogui la raó i la prudència, les supera, perquè es tracta d'entreveure el 
misteri del projecte únic i irrepetible que Déu té per a cadascú i que es 
realitza enmig dels més variats contextos i límits. No hi ha en joc només 
un benestar temporal, ni la satisfacció de fer quelcom útil, ni tan sols el 
desig de tenir la consciència tranquil·la. Hi ha en joc el sentit de la meva 
vida davant el Pare que em coneix i m'estima, el veritable perquè de la 
meva existència que ningú no coneix millor que ell. El discerniment, en 
definitiva, condueix a la font mateixa de la vida que no mor, és a dir, 
conèixer el Pare, l'únic Déu veritable, i aquell que ha enviat: Jesucrist (cf. 
Jn 17,3). No requereix de capacitats especials ni està reservat als més 
intel·ligents o instruïts, i el Pare es manifesta amb gust als humils (cf. Mt 
11,25). 
 

171. Si bé el Senyor ens parla de maneres molt variades enmig del nostre 
treball, a través dels altres, i en tot moment, no és possible prescindir del 
silenci de la pregària prolongada per percebre millor aquest llenguatge, per 
interpretar el significat real de les inspiracions que pensem que hem rebut, 
per calmar les ansietats i recompondre el conjunt de la pròpia existència a 
la llum de Déu. Així podem deixar néixer aquesta nova síntesi que brolla 
de la vida il·luminada per l'Esperit.■            

 (continuarà) 
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TEMPS D’ADVENT 
DIUMENGE III: “GAUDETE” 

 

VIVIU CONTENTS PERQUÈ EL SENYOR ÉS A PROP. 
 

n el cor del temps de l’Advent, l’Església ens invita a 
l’alegria: “Viviu contents (Gaudete) perquè el Senyor és a 
prop”. 
Una alegria que no és pas de superfície, sinó de 

profunditat. L’alegria del qui sap que no està sol, del qui se sent 
recolzat en les seves aspiracions més profundes, que per això mateix 
sap que podrà veure-les fetes realitat. Esperem el Senyor i sabem 
que vindrà, que ja és a prop. Alegrem-nos, doncs, i encomanem 
aquesta alegria de la fe. 
Aquesta espera joiosa s’ha de tornar pregària i acció de gràcies. Cal 
demanar que es realitzi ben aviat, però també hem d’agrair l’ajut de 
Déu que no ens falta mai. 
En la primera lectura hem escoltat que el Messies, l’Ungit del 
Senyor, ple de l’Esperit Sant, anuncia la Bona Nova. La profecia 
d’Isaïes s’acompleix en Jesús. Joan proclama que Jesús és el 
Messies ja present enmig del poble d’Israel. 
També nosaltres podem sentir la presència de l’Ungit del Senyor 
enmig nostre. Aquesta presència del Senyor, en la proximitat del 
Nadal, ens dóna joia i pau. Així ho comunicarem en tants missatges 
de felicitació que segurament passaran per les nostres mans durant 
aquests dies. I que convé que siguin plens de confiança i d’esperança 
en els moments que vivim. 

E 



Hi ha un fragment de la Constitució sobre la Litúrgia del Concili 
Vaticà II que em plau de recordar en aquests dies: «Crist continua 
present en la seva Església: “On n’hi ha dos o tres de reunits en el 
meu nom, jo sóc enmig d’ells”. Crist es fa present en la persona del 
ministre que presideix l’oració de la comunitat reunida i celebra els 
sagraments: “Quan algú bateja, és Crist qui bateja”... Però 
sobretot és en la Paraula de Déu on escoltem la mateixa veu del 
Senyor que continua parlant al seu poble. I en les accions 
sacramentals s’hi fa especialment present omplint els fidels dels 
dons de la seva gràcia i del perdó dels pecats. I més encara en 
l’Eucaristia, on sota les espècies del pa i del vi, Crist s’hi fa 
realment present per enfortir els passos dels qui caminem vers ell» 
(Cf. SC 7). 
Som cridats a propagar aquesta alegria de saber que el Senyor és 
enmig nostre: “tot i que no el coneixeu, ja el teniu entre vosaltres”, 
deia el Baptista. Nosaltres, com ell, cal que anunciem al nostre món, 
i així ho visquem, que malgrat que molts no el coneixen, o no el 
volen conèixer, ell és sempre amb nosaltres, al nostre costat. 
Que aquesta celebració joiosa d’avui ens enforteixi en l’esperança i 
ens ajudi a preparar-nos per a les festes de Nadal que s’apropen.■  
 

 
EL TERCER DIUMENGE D’ADVENT 

 
El tercer diumenge d'Advent té un nom específic: Diumenge 
“Gaudete”. Rep aquest nom per la primera paraula en llatí de 
l'antífona d'entrada, que diu: Gaudete in Domino semper: íterum 
dico, gaudete. (Viviu sempre contents en el Senyor, ho repeteixo, 
viviu contents). L'antífona està presa de la carta paulina als filipencs 
(Fl. 4, 4-5), que segueix dient “Dominus prope est” (el Senyor és a 
prop). I efectivament, en aquest tercer diumenge, que marca la 
meitat de l'Advent, l'arribada del Senyor es veu ja propera. Quan 
ens acostem a la celebració del Naixement de Jesús, la paraula de 
Déu ens recorda com les profecies han estat ja complertes; que 
estem en el que els teòlegs anomenen el "ja, però encara no". 
 

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, 12:  18,30: Família Figueras Xifra 
Diumenge, 13:  12,00: Margarita Caula Tarrés (Aniversari) 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 14:  18’30: Intenció particular 
Dimarts, 15:  12,00: Amadeu Baburés Carrera 
Dimecres, 16:  18,30: Vicenç Pijaume (3er. Aniversari) 
Dijous, 17:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 18: 18,30: Amadeu Baburés i Maria Noguer 
Dissabte, 19:  18,30: Dolors Puntí 
Diumenge, 20:  12,00: Pel poble   
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 

 
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 DIA DEL SEMINARI 
Parròquia Sant Feliu: 375,90 € 
Parròquia Sant Daniel: 6.00 € 

 
 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
 

Presidida pel Sr. Bisbe, la celebrarem el proper dilluns, dia 21, 
després de la Missa de les 18’30. 

 
 
 
 


