
 
 
 

 
 

 
«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 
 

Parleu, Senyor 
 

172. Podria passar tanmateix que en la mateixa pregària evitem 
deixar-nos confrontar per la llibertat de l'Esperit, que actua com vol. 
Cal recordar que el discerniment orant requereix partir d'una 
disposició a escoltar: el Senyor, els altres, la realitat mateixa que 
sempre ens desafia de maneres noves. Només qui està disposat a 
escoltar té dret a renunciar al seu propi punt de vista parcial o 
insuficient, als seus costums, als seus esquemes. Així està realment 
disponible per acollir una crida que trenca les seves seguretats però 
que el porta a una vida millor, perquè no n'hi ha prou que tot vagi 
bé, que tot estigui tranquil. Déu pot estar oferint alguna cosa més, i 
en la nostra distracció còmoda no el reconeixem. 
 

173. Aquesta actitud d'escolta implica, per cert, obediència a 
l'Evangeli com a últim criteri, però també al Magisteri que el 
custodia, intentant trobar en el tresor de l'Església allò que sigui més 
fecund per a l'avui de la salvació. No es tracta d'aplicar receptes o de 
repetir el passat, ja que les mateixes solucions no són vàlides en tota 
circumstància, i el que era útil en un context pot no ser-ho en un 
altre. El discerniment d'esperits ens allibera de la rigidesa, que no té 
lloc davant el perenne avui del Ressuscitat. Únicament l'Esperit sap 
penetrar en els plecs més foscos de la realitat i tenir en compte tots 
els seus matisos, perquè emergeixi amb una altra llum la novetat de 
l'Evangeli.■            

 (continuarà) 

 
 
 
 
 
 
Diumenge, 20 de desembre de 2020. Núm. 578 
 

TEMPS D’ADVENT 
DIUMENGE IV 

 

L’ÀNGEL DIGUÉ A MARIA: TINDRÀS UN FILL. 
 

n aquest diumenge previ al Nadal, el diumenge quart 
d’Advent, tot gira entorn de la imminent celebració 
festiva del naixement de Jesús: S’acompleixen les 
antigues profecies (primera lectura), es revela i es fa 

realitat el pla de Déu amagat des de tots els segles (segona lectura) i 
el Fill de Déu es fa home en les entranyes de la Verge Maria 
(evangeli).  
Les profecies messiàniques –aquelles que fan referència a l’arribada 
del Messies– es van fent realitat. Avui hem recordat la profecia de 
Natan, que anuncia a David que el Messies vindrà al món com un 
fruit de la seva descendència. Els evangelis fan notar sovint que 
Jesús és el Fill de David: “Hosanna al Fill de David...”. Aquesta 
noble nissaga li ve assegurada per la figura de Josep, l’espòs de 
Maria, que donarà a Jesús l’ascendència legal, ja que també ell –
Josep– és fill de David.  
Sant Pau, a la segona lectura, fa una reflexió sobre el misteri de 
Nadal, donant a entendre que en el naixement de Jesús es fa realitat 
allò que Déu havia planificat des dels inicis de la creació. Allò que 
anomenem el pla de salvació de Déu, que havia restat amagat des del 
principi, ara es dóna a conèixer en Jesucrist: “ara ha sortit a la 
llum”.  
Finalment, l’evangeli de l’anunciació, que ja vam llegir en el dia de 
la Puríssima, i que avui tornem a tenir l’oportunitat de contemplar. 
Una narració plena de força, perquè ens dóna a conèixer el misteri 
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de l’encarnació del Fill de Déu. El diàleg entre l’àngel Gabriel i 
Maria és d’una senzillesa absoluta i alhora d’una profunditat 
extraordinària. En la humil humanitat d’aquest diàleg hi copsem 
amb tota plenitud el gran misteri del Déu que es fa home: L’àngel 
anuncia, Maria pregunta i amb paraules ben entenedores. i sublims 
alhora, ella coneix el pla de Déu: Serà Mare del Fill de Déu... i així 
hi assenteix tot dient: “Sóc l’esclava del Senyor ...”.  
L’anunci del naixement de Jesús, en aquest darrer diumenge 
d’Advent, constitueix el preludi de la gran festa nadalenca, que 
celebrarem, en aquest any tan incert, el proper divendres. Així com 
Maria, amb total docilitat, es declara “esclava del Senyor”, que 
també nosaltres sapiguem acollir el Fill de Déu, que ve a salvar-nos, 
amb una gran disponibilitat per complir sempre la voluntat de Déu. 
És ell qui ens salva, però cal que ens deixem salvar per ell. En 
aquests dies que encara falten per la celebració del Nadal, preparem 
el nostre cor i el nostre esperit i amb pregària confiada i sentiments 
de penediment per la nostra habitual misèria, proposem-nos de 
rebre’l, ben disposats per a seguir els seus camins.■  
 

HORARIS FESTES DE NADAL 
 

VIGÍLIA DE NADAL 
Dimarts, 24 de desembre de 2020 
A 2/4 de 7 del vespre: MISSA DE LA VIGÍLIA DE NADAL 
 

DIA DE NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST 
Dimecres, 25 de desembre de 2020 
A les 12 del migdia, MISSA DEL DIA DE NADAL 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina del Dia de Nadal 
 

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Dissabte, 26 de desembre de 2020 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Diumenge, 27 de desembre de 2020 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 
NOTA: El dia de Nadal (25 desembre), la Basílica quedarà tancada de 
la 1 del migdia fins a les 6 de la tarda. 

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, 19:  18,30: Dolors Puntí 
Diumenge, 20:  12,00: Pel poble   
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 
Dilluns, 21:  18’30: Intenció particular 
Dimarts, 22:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dimecres, 23:  18,30: Família Figueres Xifra 
Dijous, 24:  18,30: Ll. Marquès, Fr. Lladó i Mn. Joan Marquès 
Divendres, 25: 12,00: En acció de gràcies 
  18,30: Pel poble 
Dissabte, 26:  18,30: Família Marquès Lladó 
Diumenge, 27:  12,00: Pel poble   
  18,30: Intenció particular 
 

* * * * * * * * * * 
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.  

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
Presidida pel Sr. Bisbe, la celebrarem demà, dilluns, dia 21, després 

de la Missa de les 18’30. 

 
 

 

US DESITGEM A TOTS UNES BONES I SANTES FESTES 
DE NADAL, PLENES D’ESPERANÇA, JOIA I PAU 

 
 
 


