
 
 
 

 
 

«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 

Aguant, paciència i mansuetud 
112. La primera d'aquestes grans notes és estar centrats, ferms al 
voltant de Déu que estima i que sosté. Des d'aquesta fermesa interior 
és possible aguantar, suportar les contrarietats, els vaivens de la 
vida, i també les agressions dels altres, les seves infidelitats i els 
seus defectes: «Si Déu està amb nosaltres, qui tindrem en contra?» 
(Rm 8,31). Això és font de la pau que s'expressa en les actituds d'un 
sant. A partir d'aquesta solidesa interior, el testimoniatge de 
santedat, en el nostre món accelerat, voluble i agressiu, està fet de 
paciència i constància en el bé. És la fidelitat de l'amor, perquè qui 
recolza en Déu (pistis) també pot ser fidel (pistós) davant els 
germans, no els abandona en els mals moments, no es deixa portar 
per la seva ansietat i es manté al costat dels altres tot i que això no li 
procuri satisfaccions immediates. 
113. Sant Pau convidava els romans a no tornar «a ningú mal per 
mal» (Rm 12,17), a no voler fer-se justícia «pel propi compte» (v. 
19), i a no deixar-se vèncer pel mal, sinó a vèncer «el mal amb el 
bé» (v. 21). Aquesta actitud no és expressió de feblesa sinó de la 
veritable força, perquè Déu mateix «és lent a la ira però gran en 
poder» (Na 1,3). La Paraula de Déu ens reclama: «Desterreu de 
vosaltres l'amargor, la ira, els crits i els insults i tota maldat» (Ef 
4,31).■                  
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PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA 
 

“L’HOME NO VIU NOMÉS DE PA, 
VIU DE TOTA PARAULA QUE SURT DE LA BOCA DE DÉU”  

 
a Quaresma és el camí cap a la Pasqua. La imposició de la 
cendra que té lloc el Dimecres és ja una invitació a 
caminar decididament cap a la conversió i a la renovació 
pasqual, amb l’ajut dels “caminadors” tradicionals que 

són: l’Oració, el Dejuni i la Caritat. Per això tots els divendres de 
Quaresma són temps penitencials per excel·lència i se’ns invita a 
l’abstinència de carn. Una privació que ens permet més generositat 
en l’ajuda als pobres. 
Els diumenges de Quaresma marcaran el ritme des d’una doble 
perspectiva: Baptismal i Penitencial. Baptismal, per afavorir la 
nostra renovació personal en l’adhesió a Jesucrist, per poder renovar 
també la nostra professió de fe en la nit de Pasqua. Penitencial, per 
la crida constant a la conversió i al penediment dels nostres pecats, 
per poder rebre el sagrament de la reconciliació i de la penitència i 
poder participar purificats i renovats en la comunió pasqual. 
Aquest any, cicle A, tindrem els grans evangelis baptismals. A més 
de l’evangeli de les temptacions que hem escoltat avui i el de la 
transfiguració, que proclamarem diumenge vinent, podrem reviure 
l’encontre de la samaritana amb Jesús vora el pou de Jacob, la 
guarició del cec de naixement, i la resurrecció de Llàtzer. L’itinerari 
quaresmal culminarà amb la Setmana Santa i la celebració joiosa de 
la Pasqua. 
La Quaresma que hem començat ens mena a la Pasqua, la de Crist i 
la nostra. El relat de les temptacions, com a contrapunt al relat de la 
primera caiguda, ens és ja un advertiment. Som temptats, certament, 
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però podem vèncer –com Jesús– o podem caure –com els primers 
pares– . 
Amb tot la bona nova de l’apòstol Pau a la carta als romans (segona 
lectura) ens manté el consol i l’esperança: Com més abunda el pecat, 
més ha abundat la gràcia. Per Jesucrist, malgrat els nostres pecats, 
les nostres caigudes, les nostres infidelitats, Déu sempre està 
disposat a perdonar. 
Aquest és el goig de l’evangeli (vegeu l’exhortació apostòlica 
Evangelium gaudii del papa Francesc). La força renovadora de Jesús 
i del seu Evangeli és capaç de regenerar allò més desgastat.  
Disposem-nos doncs a penetrar en el camí de la Quaresma. És un 
camí que fa pujada, arriba al Calvari, amb Jesús i la seva Creu, però 
és un camí alliberador, ja que acaba en la Resurrecció i la Vida nova. 
“L’home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca 
de Déu” El dejuni quaresmal ens ha de portar a escoltar amb més 
atenció la Paraula de Déu. Ens ha de portar a allunyar-nos de la 
temptació del materialisme i del poder, i a apropar-nos al nostre 
Déu, Pare ple de misericòrdia, per adorar-lo i donar-li culte a ell tot 
sol.■ 
 

* * * * * * * 
 

LA CAIGUDA 
 

Déu és infinitament bo i totes les seves obres són bones. Però ningú 
no s’escapa de l’experiència del sofriment, dels mals de la naturalesa 
–que apareixen com lligats als límits propis de les criatures- i, 
sobretot, de la qüestió del mal moral. D’on ve el mal? «Cercava d’on 
ve el mal i no hi trobava sortida», diu sant Agustí, i aquesta recerca 
dolorosa només trobaria sortida en la seva conversió al Déu vivent. 
«El misteri de la impietat» (2Te 2,7) només s’il·lumina amb «el 
misteri de la pietat» (1Tm 3,16). La revelació de l’amor de Déu en 
Jesucrist ha manifestat a la vegada l’extensió del mal i la 
sobreabundància de la gràcia. Per tant, hem de considerar la qüestió 
de l’origen del mal fixant la mirada de la fe només en aquell únic 
que el va vèncer.■ 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 385 
 
 

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, 29:  18,30: Família Vizern Pont  
Diumenge, 1:  12,00: Família Juanola - Bohigas 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 2:  18,30: Per les Religioses del Cor de Maria 
Dimarts, 3:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 4:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 5:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 6:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dissabte, 7:  18,30: Família Masó Aragó 
Diumenge, 8:  12,00: Pel poble 
  18,30: Lluís Marquès i Francisca Lladó  
 

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.  
 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres, dia 6: És primer divendres de mes. En acabar la 

celebració de la Missa de 2/4 de 7, Exposició Solemne i pregària 
personal, acabant amb la Benedicció del Santíssim. 

 
 

QUARESMA 2020 
 

Divendres: Dia d’abstinència 
A les 18.00h: Viacrucis 

A les 18.30h: Celebració de la Missa 
 


