
 
 
 

 
 

«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 TERCER: A LA LLUM DEL MESTRE 
 
El culte que més li agrada 
108. El consumisme hedonista pot jugar-nos una mala passada, 
perquè en l'obsessió per passar-ho bé acabem excessivament 
concentrats en nosaltres mateixos, en els nostres drets i en la 
desesperació per tenir temps lliure per a gaudir. Serà difícil que ens 
ocupem i dediquem energies a donar un cop de mà als qui estan 
malament si no cultivem una certa austeritat, si no lluitem contra 
aquesta febre que ens imposa la societat de consum per vendre'ns 
coses, i que acaba convertint-nos en pobres insatisfets que volen 
tenir-ho tot i provar-ho tot. També el consum d'informació 
superficial i les formes de comunicació ràpida i virtual poden ser un 
factor de ensopiment que ens treu tot el nostre temps i ens allunya de 
la carn sofrent dels germans. Enmig d'aquest remolí actual, 
l'Evangeli torna a ressonar per oferir-nos una vida diferent, més sana 
i més feliç. 

*** 
109. La força del testimoniatge dels sants està en el viure les 
benaurances i la regla de comportament del judici final. Són poques 
paraules, senzilles, però pràctiques i vàlides per a tots, perquè el 
cristianisme és principalment per ser practicat, i si és també objecte 
de reflexió, això només és vàlid quan ens ajuda a viure l'Evangeli en 
la vida quotidiana. Recomano vivament rellegir sovint aquests grans 
textos bíblics, recordar-los, pregar amb ells, intentar encarnar-los. 
Ens faran bé, ens faran genuïnament feliços.■                  

(continuarà) 
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DIUMENGE V DE DURANT L’ANY 
 

“VOSALTRES SOU 
 LA SAL DE LA TERRA I LA LLUM DEL MÓN”:  

DONAR GUST I FER CLAROR 
 

em llegit a l’evangeli d’avui: “Vosaltres sou la sal de la 
terra i la llum del món”. Amb aquestes paraules extretes 
de l’anomenat Sermó de la Muntanya, que s’inicia amb 
les Benaurances, que aquest any no hem llegit perquè 

diumenge passat vam celebrar la festa de la Presentació del Senyor 
al Temple, Jesús ens invita a ser una Església missionera i 
evangelitzadora. I a més ens adverteix d’un perill real: la sal pot 
perdre el gust i la llum pot restar amagada, invisible. És a dir que 
podem esdevenir uns cristians tan rutinaris que no donem testimoni 
de res. 

Nosaltres, els cristians, amb el nostre testimoni hem d’anunciar 
l’evangeli i mantenir el món orientat cap a Déu.  
Jesús és la Llum del món, però vol que també nosaltres reflectim 
aquesta llum. Com? Vivint com ell va viure: ell va passar pel món 
fent el bé. “En veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare 
del cel”.  
Segons Isaïes (primera lectura) les obres de misericòrdia, la justícia 
i l’amor envers els pobres, fan brillar la llum: L’evangelització no és 
només anunci de la Paraula, sinó fer-la efectiva amb l’amor als 
pobres amb obres i de veritat. “L’home just, compassiu i benigne és 
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llum que apunta en la fosca” (Salm responsorial). També mostrant 
pobresa en la manera d’evangelitzar: No pas amb paraules plenes de 
saviesa sinó només amb el poder del Crist crucificat i la saviesa de 
l’Esperit de Déu (Cf. segona lectura). 
I, fins i tot, amb la pobresa dels signes sacramentals, i molt 
especialment de l’Eucaristia: la senzillesa del pa i del vi que fan 
present el Cos i la Sang del Crist. 

Aquesta és la responsabilitat del ser cristià. Nosaltres hem de ser sal 
i llum del món. Déu, Crist mateix, ho deixa a les nostres mans. 
Procurem no fallar-li.■ 
 

* * * * * * * 
 

AVUI: 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 

CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN 
MANS UNIDES 

 
ecordem que avui Mans Unides ens invita a col·laborar en 
la Campanya contra la fam en el món. Hi ha tanta gent que 
no té allò més indispensable per viure! Són tants qui viuen 

en extrema pobresa, ... que tot el que fem serà poc! El dejuni 
voluntari o qualsevol altra privació, ha de servir per fer-nos 
conscients d’aquest problema real que afecta a tantes persones del 
nostre món.  
Essent ben generosos en la col·lecta podem col·laborar en projectes 
concrets de desenvolupament, amb la certesa que les aportacions 
econòmiques arriben al seu destí.  
Aquests projectes han estat estudiats i valorats positivament per 
Mans Unides, que ens certifiquen la necessitat real pel qual es 
demana la realització d’aquell projecte. 
Siguem generosos i sentim-nos solidaris, més encara, sentim-nos 
germans, de tantes persones necessitades que ho passen malament i 
que agraeixen el nostre esforç. ■ 

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, 8:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Diumenge, 9:  12,00: Àngel López Garcia;  
  18,30: Lluís Agell 
Dimecres, 12:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 13:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
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 
 

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. 

 
 

DONEU-NOS, SENYOR, EL NOSTRE PA DE CADA DIA 
 

La presència dels qui passen fam perquè no tenen pa revela una 
altra profunditat d’aquesta petició. El drama de la fam en el món 
crida els cristians que preguen de veritat a una responsabilitat 
efectiva cap als seus germans, tant en els comportaments personals 
com en la solidaritat amb la família humana. Aquesta petició de la 
Pregària del Senyor no es pot aïllar de les paràboles del pobre 
Llàtzer (Lc 16,19-31) i del Judici final (Mt 25,31-46). 
Com el llevat a la pasta, la novetat del Regne ha de fer pujar la terra 
per l’Esperit del Crist. S’ha de manifestar per la instauració de la 
justícia en les relacions personals i socials, econòmiques i 
internacionals, sense oblidar mai que no hi ha estructura justa sense 
éssers humans que volen ser justos. 

 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 2831-2832 
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