
 
 
 

 
 

«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 
 

Sempre a la llum del Senyor 
 

169. El discerniment no sols és necessari en moments extraordinaris, 
o quan cal resoldre problemes greus, o quan cal prendre una decisió 
crucial. És un instrument de lluita per seguir millor el Senyor. Ens 
cal sempre, per estar disposats a reconèixer els temps de Déu i de la 
seva gràcia, per no desaprofitar les inspiracions del Senyor, per no 
deixar passar la seva invitació a créixer. Moltes vegades això es juga 
en les petites coses, en allò que sembla irrellevant, perquè la 
magnanimitat es mostra en la simplicitat i en la quotidianitat.1 Es 
tracta de no tenir límits per a la grandesa, per allò que és millor i 
més bell, però al mateix temps concentrats en allò que és petit, en el 
compromís d'avui. Per tant, demano a tots els cristians que no deixin 
de fer cada dia, en diàleg amb el Senyor que ens estima, un sincer 
«examen de consciència». Alhora, el discerniment ens porta a 
reconèixer els mitjans concrets que el Senyor predisposa en el seu 
misteriós pla d'amor, perquè no ens quedem només en les bones 
intencions.■            

 (continuarà) 
 

                                                
1 En la tomba de sant Ignasi de Loiola es troba aquest savi epitafi: «Non coerceri a 
maximo, contineri tamen a minimo divinum est» (És diví no espantar-se per les 
coses grans i alhora estar atent a allò més petit). 
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OBRIU UNA RUTA AL SENYOR, APLANEU-LI EL CAMÍ 
 

om ja al segon diumenge d’Advent. Aquest diumenge, com 
cada any, ens porta la figura de Joan Baptista. I amb ell el 
clam: “Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí”. 
Després de l’anunci del diumenge passat –el Senyor ve– ara 

se’ns invita a una esperança activa: Prepareu-li el camí, anivelleu la 
ruta, abaixeu muntanyes, aplaneu les valls... O sigui: convertiu-vos. 
No podem quedar indiferents davant la vinguda del Senyor: cal un 
canvi en les nostres vides. No ens podem quedar igual quan sentim 
que Déu ve a consolar-nos, a salvar-nos. 
El qui s’acosta, el qui ve, segons el començament de l’evangeli de 
sant Marc que acabem d’escoltar, és Jesús, el Messies, el Fill de Déu 
(tota una síntesi del seu evangeli). 
Aquest que ve i que és anunciat com a Bona Nova (cf. evangeli) és 
Jesús. Jesús de Natzaret, el fill de Maria, el fill del fuster. L’home 
Jesús de la història. Aquest mateix també és el Messies, l’Ungit de 
Déu, el qui ha de venir, l’esperança d’Israel, el fill de David, el rei. 
... el Fill de Déu. Déu com el Pare, Déu-amb-nosaltres (Emmanuel), 
el Déu proper que no és lluny de nosaltres, sinó que en ell vivim, ens 
movem i som. 
En ell s’acompleix una de les benaurances: Feliços els qui ploren, 
vindrà el dia que seran consolats. Tal com van ser consolats els 
israelites deportats a Babilònia quan veieren que ja era possible el 
retorn a la terra promesa (cf. primera lectura). Com també són 
consolats els oients de Joan Baptista quan senten que ja és enmig 
d’ells el qui ha de venir, aquell que batejarà no només amb aigua, 
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sinó amb l’Esperit Sant. Igualment també nosaltres desitgem, 
esperem i necessitem aquest consol, en els moments que vivim, 
plens d’angoixa i d’incertesa, per la pandèmia que afligeix la 
humanitat. Però, efectivament, també nosaltres som consolats, com 
aquells primers cristians que sentien de la boca de l’apòstol Pere 
l’anunci profètic del cel nou i la terra nova on regnarà la justícia 
(segona lectura). 
Així, doncs, obrim una ruta al Senyor, preparem-li el camí. Que la 
predicació i l’exemple de Joan Baptista ens esperoni a actuar en 
aquest sentit, procurant facilitar l’arribada del Senyor Jesús al cor de 
cada home i de cada dona del nostre món. I que l’ajut i la protecció 
de la Mare de Déu –la Mare que espera amb alegria el naixement del 
seu Fill– ens faci més planer aquest camí vers l’encontre del Senyor 
que ve a nosaltres.■ 
 

 

Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Benaurada Verge Maria 
 

En el nostre camí de l’Advent, el proper dimarts, 8 de desembre, hi 
trobem la festa de la Puríssima, la seva Immaculada Concepció.  
Sant Pau VI explicava que en la festa d’avui se celebren conjuntament “la 
preparació radical per la vinguda del Salvador i el feliç començament de 
l’Església” (cf. “Marialis cultus” 2 febrer 1974). 
Maria Immaculada és un do de Déu a la humanitat, ja que per obra de 
l’Esperit Sant, prepara en aquella noia de Natzaret una digna estada per al 
seu Fill. És l’acompliment de l’anunci de salvació que llegim en el llibre 
del Gènesi. S’hi anuncia una guerra entre la serp, el símbol del mal i de 
tot allò que s’oposa a Déu, i la dona i el seu llinatge, la humanitat. Però al 
final d’aquesta lluita tenaç i dolorosa s’entreveu i anuncia un desenllaç 
feliç. La victòria definitiva serà del gènere humà: En previsió dels mèrits 
de la mort del seu Fill, preservarà Maria de tota màcula de pecat, elegida 
des de tota l’eternitat. 
La Concepció Immaculada de Maria és un gest salvador de Déu anticipat 
a tota la humanitat. En omplir de la seva gràcia a la Verge de Natzaret, 
germana nostra, nosaltres també esperem participar de la benvolença de 
Déu, que ella ja ha rebut. 
En aquesta realitat nova en la història de la humanitat i en la resposta de 
Maria, plena de gràcia, s’expressa profèticament el feliç començament de 
la història de l’Església, com a comunitat dels salvats en Crist, dels 
renovats per la gràcia de Déu.  
 

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, 5:  18,30: Melcior Xargay Rubirola 
Diumenge, 6:  12,00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dilluns, 7:  18’30: Per les Vocacions 
Dimarts, 8:  12,00: Intenció particular 
  18,30: Pel poble 
Dimecres, 9:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 10:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 11: 18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 12:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 13:  12,00: Margarita Caula Tarrés (Aniversari) 
  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.  

 
 

FESTA DE LA PURÍSSIMA 
 

Dimarts, dia 8, Solemnitat de la Immaculada Concepció de la 
Benaurada Verge Maria. És festa de precepte. 

Misses, com cada diumenge i cada festa. 
Dilluns, dia 7: Missa de vigília a les 18,30 

Dimarts, dia 8: Misses a les 12,00 i a les 18,30 

 
 
 
 


