
 
 
 

 
 

«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 QUART 

ALGUNES NOTES DE LA SANTEDAT 
EN EL MÓN ACTUAL 

 
110. Dins el gran marc de la santedat que ens proposen les 
benaurances i Mateu 25,31-46, voldria recollir algunes notes o 
expressions espirituals que, a parer meu, no han de faltar per 
entendre l'estil de vida a què el Senyor ens crida. No m’entretindré a 
explicar els mitjans de santificació que ja coneixem: els diferents 
mètodes de pregària, els preciosos sagraments de l'Eucaristia i de la 
Reconciliació, l'ofrena de sacrificis, les diverses formes de devoció, 
la direcció espiritual, i tants d'altres. Només em referiré a alguns 
aspectes de la crida a la santedat que espero que ressonin d’una 
manera especial. 
 
111. Aquestes notes que vull destacar no són totes les que poden 
conformar un model de santedat, però són cinc grans manifestacions 
de l'amor a Déu i al proïsme que considero de particular 
importància, a causa d'alguns riscos i límits de la cultura d'avui. S'hi 
manifesten: l'ansietat nerviosa i violenta que ens dispersa i ens 
debilita; la negativitat i la tristesa; l'accídia còmoda, consumista i 
egoista; l'individualisme, i tantes formes de falsa espiritualitat sense 
trobament amb Déu que regnen en el mercat religiós actual.■                  

 
(continuarà) 
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DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY 
 

JESÚS NO VE A ABOLIR LA LLEI, SINÓ A COMPLETAR-LA 
 

quest evangeli d’avui, estic segur que ens ha sobtat. I més 
ens hauria sobtat si fos la primera vegada que 
l’haguéssim escoltat. De fet, els seus primers auditors, els 
qui escoltaven el sermó de la muntanya, acabaren 

afirmant que els sorprenia, perquè Jesús parlava amb autoritat, i no 
com els escribes i els fariseus. 
Ara bé, després de la proclamació de les Benaurances, al principi del 
sermó de la muntanya, i de la crida a ser llum i sal de la terra –que 
escoltàvem diumenge passat– la sorpresa ja no és tan grossa. 
Després d’anunciar aquells principis, ara Jesús concreta els seus 
ensenyaments. Podríem resumir-los dient que Jesús commina els 
seus deixebles a complir la Llei de Déu fins a les últimes 
conseqüències. 
En això consisteix la doctrina de Jesús: no es tracta d’una llei nova, 
en el sentit de diferent de l’anterior, sinó que es tracta d’una nova 
manera de complir la llei. Complint-la tota. I no només en la seva 
materialitat formal, sinó en el seu esperit. 
Jesús ha deixat ben clar que no ve a abolir la llei, sinó a completar-
la. Per això ens diu que les exigències de la moral cristiana no són el 
legalisme de les normes, sinó l’esperit de la llei, que la converteix en 
llei de màxims i no de mínims. L’Esperit sempre va molt més enllà 
de la lletra de la Llei. Jesús sempre demana més. 
Vol que superem tot fariseisme, aparença, figurar... vol que dels 
preceptes de la llei en fem vida interior. Vol que els assumim 
lliurement. Vol que els practiquem amb autenticitat. Vol que els 
visquem amb coherència. 

A 



Aquesta és la veritable llibertat del fills de Déu: fer coincidir la 
nostra intenció més profunda amb el mateix voler de Déu. 
Per això quan se’ns presenten els dos camins a escollir, el del bé i el 
del mal (primera lectura), se’ns dona la llibertat d’escollir: “L’home 
té al davant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà” “Ets tu qui 
has de decidir si et mantindràs fidel”. Utilitzem, doncs, la nostra 
llibertat per al bé, tal com ens l’assenyala l’evangeli. Tal com ens 
l’inspira i ens el fa conèixer l’Esperit Sant. 
I ara, en trobar-nos davant l’altar, examinem-nos, i si tenim alguna 
cosa contra algun germà nostre, fem el propòsit de fer les paus, per 
tal que la nostra ofrena, l’oblació de la nostra vida, pugui ser 
acceptada. Així podrem acostar-nos sense por a menjar el pa 
eucarístic que ens posa en comunió amb Déu, i també en comunió 
amb els nostres germans.■ 
 

* * * * * * * 
 

LA LLEI NOVA O LLEI EVANGÈLICA 
 

La Llei nova o Llei evangèlica és la perfecció en aquest món de la llei 
divina, natural i revelada. És l’obra del Crist i es manifesta particularment 
en el Sermó de la Muntanya. També és l’obra de l’Esperit Sant i, per ell, 
esdevé la llei interior de la caritat: «Conclouré una nova aliança amb la 
casa d’Israel (...). Posaré les meves lleis en el seu esperit i les inscriuré en 
el seu cor, i jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble» (He 8,8-10). 
La Llei Nova és la gràcia de l’Esperit Sant donada als fidels per la fe en el 
Crist. Actua per la caritat, amb el Sermó del Senyor ens ensenya el que 
hem de fer i amb els sagraments ens comunica la gràcia per fer-ho: 

El qui mediti amb pietat i perspicàcia el sermó que nostre Senyor va 
pronunciar a la muntanya, tal com el llegim a l’Evangeli de sant Mateu, 
hi trobarà, amb tota certesa, la carta perfecta de la vida cristiana. Aquest 
sermó conté tots els preceptes propis per a guiar la vida cristiana. 

La Llei evangèlica «completa», afina, supera i duu a la perfecció la Llei 
antiga. En les benaurances completa les promeses divines tot elevant-les i 
ordenant-les al «Regne del cel». S’adreça als qui estan disposats a acollir 
amb fe aquesta esperança nova: els pobres, els humils, els afligits, els nets 
de cor, els perseguits per causa del Crist, i així traça els camins sorprenents 
del Regne.■ 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 1965-1967 
 

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, 15:  18,30: Jesús González Ayala, Israel Mustelier Laó, 
Juana Laó Reyes, Cecília Reyes Torres i Arcadio 
Laó Reyes. 

Diumenge, 16:  12,00: Ferran Pérez Boet 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 
Dimarts, 18:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 19:  18,30: Dolors Puntí 
Dijous, 20:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 22:  18,30: Josep Casadevall i Carme Puig. 
Diumenge, 23:  12,00: Josep Bosch Xifró 
  18,30: Pel poble 
 

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. 
 
 

COL·LECTA CAMPANYA CONTRA LA FAM: MANS UNIDES 
 

Parròquia sant Daniel: 44,30 € 
Parròquia sant Feliu:     305,27 € 

 
A TOTS, MOLTES GRÀCIES. 

 
 


