
 
 
 

 
 

«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 
114. Cal lluitar i estar atents davant de les nostres pròpies 
inclinacions agressives i egocèntriques per no permetre que arrelin: 
«Si us indigneu, no arribeu a pecar; que el sol no es pongui sobre la 
vostra ira» (Ef 4,26). Quan hi ha circumstàncies que ens aclaparen, 
sempre podem recórrer a l’àncora de la súplica, que ens porta a 
quedar de nou a les mans de Déu i al costat de la font de la pau: « 
No us inquieteu per res; sinó que, en tota ocasió, acudiu a la pregària 
i a la súplica, i presenteu a Déu, acompanyades d’acció de gràcies, 
les vostres peticions. I la pau de Déu, que supera tot el que podem 
entendre, guardarà els vostres cors» (Fl 4,6-7). 
115. També els cristians poden formar part de xarxes de violència 
verbal a través d'internet i dels diversos fòrums o espais d'intercanvi 
digital. Fins i tot en mitjans catòlics es poden perdre els límits, se 
solen naturalitzar la difamació i la calúmnia, i semblen quedar fora 
tota ètica i respecte per la fama d'altri. Així es produeix un perillós 
dualisme, perquè en aquestes xarxes es diuen coses que no serien 
tolerables en la vida pública, i es busca compensar les pròpies 
insatisfaccions descarregant amb fúria els desitjos de venjança. 
Crida l'atenció que de vegades, pretenent defensar altres manaments, 
es passa per alt completament el vuitè: «No aixecar fals testimoni ni 
mentir», i es destrossa la imatge aliena sense pietat. Allà es 
manifesta amb descontrol que la llengua «és un món de maldat» i 
«encesa pel mateix infern, fa cremar tot el cicle de la vida» (Jm 
3,6).■                              (continuarà) 

 
 
 
 

 
 
Diumenge, 8 de març de 2020. Núm. 537 
 

SEGON DIUMENGE DE QUARESMA 
 

“AQUEST ÉS EL MEU FILL, EL MEU ESTIMAT,  
EN QUI M’HE COMPLAGUT; ESCOLTEU-LO”. 

 
questa afirmació de l’evangeli d’aquest segon diumenge 
de Quaresma, l’hauríem de llegir com una continuació de 
les paraules evangèliques del diumenge passat: “L’home 
no viu només de pa. Viu de tota paraula que surt de la 

boca de Déu”. 
El temps de Quaresma ha de ser sobretot un temps d’estar més atents 
a la Paraula de Déu. Un temps d’escoltar què ens demana Déu a 
cada ú de nosaltres, en el nostre camí de conversió. Com Abraham 
(primera lectura), que després de ser cridat per Déu, es posa en camí 
vers la terra que Déu li havia indicat. Abraham, dòcil a la vocació 
rebuda “se n’anà tal com el Senyor li havia dit”. 
Escoltant la Paraula de Déu, acollint la Bona Nova de l’Evangeli 
(segona lectura) “resplendeix la llum de la vida”. Sovint vivim 
desorientats, no sabem què hem de fer, ens costa ser fidels als 
compromisos contrets, se’ns fa difícil no ser egoistes i estimar els 
altres... Però quan ens posem de veritat a l’escola de l’Evangeli, 
quan ens disposem a complir la voluntat de Déu, quan seguim amb 
decisió la pròpia vocació, ens sentim més feliços. 
Això és el que experimentaren els apòstols, testimonis de la 
transfiguració del Senyor. No es tracta de quedar-se dalt la 
muntanya, contemplant la lluminositat del Fill de Déu. Es tracta de 
prendre forces, en la contemplació del misteri, per tal de ser també 
nosaltres lluminosos, com ho és el Crist, llum del món, que passà pel 
món fent el bé. 

A 



I en la contemplació del Misteri lluminós del Crist transfigurat, ens 
apareix amb força la Llei i els Profetes (Moisès i Elies) que junt amb 
l’Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist són la llum que il·lumina el 
nostre camí. Tornem, doncs, al principi: “Aquest és el meu Fill, el 
meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo”. 
Sí, escoltem, meditem i sobretot posem en pràctica l’ensenyament 
que trobem en l’Evangeli i en els llibres de la Llei i dels Profetes: 
l’Antic i el Nou Testament. Per això en la nostra assemblea litúrgica 
la Paraula de Déu hi té un lloc central. Diu el Concili Vaticà II: 
“Quan es llegeixen les Sagrades Escriptures és Déu mateix que 
parla al seu poble” (SC, 7).■ 
 

* * * * * * * 
 

UN TAST DEL REGNE: LA TRANSFIGURACIÓ 
 

Des del dia que Pere va confessar que Jesús és el Crist, el Fill del 
Déu vivent, el Mestre «començà a manifestar als seus deixebles que 
li calia anar a Jerusalem i patir molt (...) i ser mort, i ressuscitar al 
tercer dia» (Mt 16,21). Pere va rebutjar aquest anunci, i els altres no 
el van pas comprendre millor. Dintre aquest context se situa 
l’episodi misteriós de la transfiguració de Jesús dalt d’una muntanya 
en presència de tres testimonis escollits per ell: Pere, Jaume i Joan. 
La cara i els vestits de Jesús van tornar-se resplendents, van 
aparèixer Moisès i Elies i li «parlaven del seu traspàs que havia 
d’acomplir a Jerusalem» (Lc 9,31). Un núvol els cobrí i es va sentir 
una veu del cel que deia: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit. 
Escolteu-lo» (Lc 9,35). 
Per un moment, Jesús va deixar veure la seva glòria divina, 
confirmant així la confessió de Pere. D’aquesta manera ensenyava 
que «per entrar a la seva glòria», havia de passar per la creu a 
Jerusalem. Moisès i Elies havien vist la glòria de Déu a la muntanya. 
La llei i els profetes havien anunciat els sofriments del Messies. La 
passió de Jesús era volguda pel Pare: el Fill actuava com a Servent 
de Déu. El núvol indicava la presència de l’Esperit Sant: «Tota la 
Trinitat s’hi feu present: el Pare en la veu, el Fill en l’home, 
l’Esperit en el núvol lluminós».■ 

 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 554-555 

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, 7:  18,30: Família Masó Aragó 
Diumenge, 8:  12,00: Pel poble 
  18,30: Lluís Marquès i Francisca Lladó  
Dilluns, 9:  18,30: Per les Religioses del Cor de Maria 
Dimarts, 10:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 11:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,12:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 13: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 14:  18,30: Josep Baborés i Enriqueta Ferrer 
Diumenge, 15:  12,00: Pel poble 
  18,30: M. Àngels Palomo 
 

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.  
 

VIACRUCIS 
Divendres, dia 13, és dia d’abstinència. A les 6 de la tarda: 

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

 

QUARESMA 2020 
 

Busquem el Senyor, ara que es deixa trobar, 
invoquem-lo, ara que és a prop 

 
 


