
 
 
 

 
 

«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 
116. La fermesa interior que és obra de la gràcia, ens preserva de 
deixar-nos arrossegar per la violència que envaeix la vida social, 
perquè la gràcia aplaca la vanitat i fa possible la mansuetud del cor. 
El sant no gasta les seves energies lamentant els errors dels altres, és 
capaç de fer silenci davant els defectes dels seus germans i evita la 
violència verbal que arrasa i maltracta, perquè no es creu digne de 
ser dur amb els altres, sinó que els considera superiors a un mateix 
(cf. Fl 2,3). 
117. No ens fa bé mirar des de dalt, col·locar-nos en el lloc de jutges 
sense pietat, considerar els altres com indignes i pretendre donar 
lliçons permanentment. Aquesta és una subtil forma de violència.1 
Sant Joan de la Creu proposava una altra cosa: «Sigues sempre més 
amic de ser ensenyat per tots que no pas de voler ensenyar el qui és 
inferior a tots».2 I afegia un consell per tenir lluny el dimoni: 
«Alegrant-te del bé dels altres com si fos teu, i volent sincerament 
que siguin preferits a tu en totes les coses. D'aquesta manera 
venceràs el mal amb el bé i allunyaràs el dimoni i n’obtindràs alegria 
de cor. Procura fer això especialment amb els qui et són menys 
simpàtics. I sàpigues que si no practiques això, no arribaràs a la 
veritable caritat ni en rebràs profit».3■                          (continuarà) 

                                                
1 Hi ha moltes formes de bullying que, encara que semblin elegants o respectuoses i fins i 
tot molt espirituals, provoquen molt sofriment en l'autoestima dels altres. 
2 Les Cauteles, 13b. 
3 97. Ibid., 13a. 
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TERCER DIUMENGE DE QUARESMA 
 

“AQUEST ÉS DE DEBÒ EL SALVADOR DEL MÓN”. 
 

em començat avui el primer dels tres diumenges 
“baptismals” de la Quaresma de l’Any A. No hem 
d’oblidar que ens preparem per renovar les nostres 
promeses del Baptisme, en la nit santa de Pasqua. 

L’evangeli de la samaritana, que acabem d’escoltar, és una catequesi 
sobre la fe i el baptisme.  
Recordem que sempre l’aigua ha estat un element indispensable per 
a la vida natural. I Déu ha volgut que ho sigui també, a través del 
Baptisme, per a la vida espiritual o sacramental. De fet tothom es 
preocupa de tenir l’aigua necessària per apagar la set, per la netedat 
del cos i de les coses, per regar els camps i les plantes i fins i tot per 
a poder amorosir la sequedat dels boscos i evitar incendis. 
Quan falta l’aigua, patim. La terra resseca no dóna fruit. Mai no serà 
prou ponderat el regal d’una font d’aigua fresca i abundant quan ens 
ofereix el seu do preciós arran d’un camí, després d’una marxa 
llarga sota un sol abrusador... L’aigua ens refresca, ens refà, i ens 
dóna nou alè per continuar el nostre camí.  
I aquest és el quadre senzill que ens mostra l’evangeli d’avui en 
l’encontre de Jesús i la Samaritana, vora el pou de Jacob. Però al 
marge d’una explicació massa anecdòtica, penetrem en el 
simbolisme que hi dóna l’evangelista sant Joan: Nosaltres estem fent 
el camí de la Pasqua. I tenim necessitat d’una aigua viva, poderosa, 
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que apagui totes les sets. Aquesta és l’aigua que Jesús ofereix a la 
samaritana.  
L’aigua de la vida, la del nostre Baptisme, que fa més tendre el 
nostre cor, massa sovint ressec pel pecat. L’aigua viva que ha de 
rajar dins nostre fins a vessar, per tal que també pugui arribar als 
altres. 
Com els israelites al bell mig del desert o com la samaritana arran 
del pou, demanem al Senyor que ens assaciï d’aquesta aigua.  
L’aigua de la vida nova que ens referma en els nostres compromisos 
baptismals. Que ens fa reemprendre amb nou vigor la nostra vida 
cristiana. Que ens dóna força per a ser ferms testimonis i confessar 
Jesús com a únic Redemptor i Salvador.  
L’aigua de la vida és aquella que anuncià Joan el Baptista, quan deia 
que el qui venia després d’ell batejaria amb aigua i amb l’Esperit 
Sant. L’Esperit que desvetllà el cor de la samaritana per fer-li sentir 
set d’aigua viva. El mateix Esperit Sant que a nosaltres, com als 
convilatans de la samaritana, ens fa exclamar: “nosaltres mateixos 
l’hem sentit, i sabem que aquest és de debò el Salvador del món.” 
Refermem doncs la nostra fe i disposem-nos a ser bons adoradors 
del Pare: “en esperit i en veritat”.■ 
 
 

* * * * * * * 
 

 
L’AIGUA 

 
 

El símbol de l’aigua és significatiu de l’acció de l’Esperit Sant en el 
baptisme, puix que, després de la invocació de l’Esperit Sant, esdevé 
el signe sacramental eficaç del nou naixement: així com la gestació 
del nostre primer naixement es realitza dintre l’aigua, també l’aigua 
baptismal significa realment que el nostre naixement a la vida divina 
ens és donat en l’Esperit Sant. Però, un cop «batejats en un sol 
Esperit», també «bevem d’un sol Esperit» (1Co 12,13): així l’Esperit 
és també, personalment, l’aigua viva que surt del Crist crucificat 
com de la seva font, i que raja en nosaltres per a la vida eterna.■ 
 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 694 

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, 14:  18,30: Josep Baborés i Enriqueta Ferrer 
Diumenge, 15:  12,00: Pel poble 
  18,30: M. Àngels Palomo 
Dilluns, 16:  18,30: Núria Bosch Font 
Dimarts, 17:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 18:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,19:   18’30: Dolors Puntí 
Divendres, 20: 18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 21:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 22:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 

 

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.  

 

19 de Març: SANT JOSEP 
És festa de precepte. Com que és dia laborable, se’ns dispensa del 
precepte, però es recomana que, qui pugui, assisteixi a la Missa. 

MISSA: a les 18’30 
 

VIACRUCIS 
Divendres, dia 20, és dia d’abstinència. A les 6 de la tarda: 

Viacrucis. A 2/4 de 7, celebració de la Missa. 
 

 

DIUMENGE VINENT: DIA DEL SEMINARI 
Col·lecta extraordinària 



 
 

 


