
 
 
 
 

«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 
120. No dic que la humiliació sigui una cosa agradable, perquè això 
seria masoquisme, sinó que es tracta d'un camí per imitar Jesús i créixer 
en la unió amb ell. Això no s'entén en el pla natural i el món es burla 
d’una semblant proposta. És una gràcia que necessitem suplicar: 
«Senyor, quan arribin les humiliacions, ajudeu-me a sentir que estic 
darrere teu, en el teu camí». 
121. Aquesta actitud suposa un cor pacificat per Crist, alliberat 
d'aquesta agressivitat que brolla d'un jo massa gran. La mateixa 
pacificació, obrada per la gràcia, ens permet mantenir una seguretat 
interior i aguantar, perseverar en el bé «ni quan passo per barrancs 
tenebrosos» (Sl 23,4) o «ni que acampés contra mi tot un exèrcit» (Sl 
27,3). Ferms en el Senyor, la Roca, podem cantar: «M’adormo en pau 
així que em fico al llit, i em sento en vós segur, Senyor» (Sl 4,9). En 
definitiva, el Crist «és la nostra pau» (Ef 2,14), va venir a «guiar els 
nostres passos per camins de la pau» (Lc 1,79). Ell va transmetre a 
santa Faustina Kowalska que «la humanitat no trobarà pau fins que no 
es dirigeixi amb confiança a la misericòrdia divina».1  Llavors no 
caiguem en la temptació de buscar la seguretat interior en els èxits, en 
els plaers buits, en les possessions, en el domini sobre els altres o en la 
imatge social: «Us dono la meva pau; però no com la dóna el món» (Jn 
14,27).■                                                                                  

(continuarà) 

                                                
1 La Misericordia Divina nella mia anima. Diario della beata Suor Faustina Kowalska, 
Citta del Vaticano 1996, 132. 
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TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

DIUMENGE DE “CORPUS CHRISTI” 
SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANGDE CRIST 

 

 
 
 

DIA DE L’EUCARISTIA. DIA DE LA CARITAT 
 
 

vui sí que podem dir que amb aquesta festa de Corpus 
tanquem definitivament el cicle pasqual, en celebrar-ne el 
darrer serrell. 
Cada Dijous Sant fem memòria del dia en què Jesús, el 

Senyor, instituí l’Eucaristia. Per donar més relleu a aquesta 
A 



commemoració ja des de l’època medieval, es determinà que el 
dijous després de la Trinitat es fes una gran festa en honor del 
Santíssim Sagrament. Ara, des que aquest dijous a casa nostra no és 
festa laboral, la celebrem el diumenge. 
Les lectures ens han parlat: Del mannà, pa baixat del cel, que 
alimentà el poble d’Israel en el seu Èxode cap a la terra promesa 
(primera lectura). De la unitat del cos de Crist, format pels seus 
membres, alimentats tots amb un mateix pa, l’Eucaristia (segona 
lectura) i del sermó del pa de vida, en el qual Jesús, després de la 
multiplicació dels pans, instrueix els seus deixebles amb aquesta 
catequesi eucarística, que ens recorda que Jesús és el veritable pa del 
cel, i que el seu cos és un veritable menjar i la seva sang una 
veritable beguda (evangeli). 
Tot plegat per fer-nos admirar, una vegada més, la grandesa d’aquest 
sagrament que perpetua la presència real del Senyor Jesús, sota les 
espècies del pa i del vi de l’eucaristia, aliment i força dels qui fem 
via per aquest món, tot seguint el nostre mestre Jesús, amb 
l’esperança d’arribar a participar del banquet celestial.  
Cal recordar també que, des de sempre, Eucaristia i Caritat han 
d’anar ben unides. Així ho expressava, ara ja fa vint-i-cinc anys, la 
resolució 77 del Concili Provincial Tarraconense: El Concili exhorta 
a revifar la tradició, tan intensament viscuda en els primers segles 
de l’Església, de vincular visiblement la celebració de l’Eucaristia 
amb la caritat fraterna, insistint de manera particular en la relació 
entre la Fracció del Pa i la comunió cristiana de béns, en la lògica 
que porta de la compartició dels béns eterns al compartiment dels 
béns temporals, i en la coherència que impulsa les Esglésies riques 
a obrir-se a les necessitats de les Esglésies pobres. 
Per això avui, dia de Corpus, dia també de la caritat, som invitats a 
ser generosos en la Col·lecta a favor dels pobres i necessitats, 
promoguda per Caritas. 
Donem gràcies a Déu pel do de l’Eucaristia, pa que alimenta i 
enforteix la nostra vida espiritual i agraïm també el do de la caritat, 
fruit primer d’una autèntica comunió amb Déu i amb els nostres 
germans. 

 

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, 13:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Diumenge, 14: 12.00: Pel poble 
Dilluns, 15:  18,30: Per la parròquia 
Dimarts, 16:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 17:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 18:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 19: 18,30: Dolors Puntí 
Dissabte, 20:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 21:  12.00: Pel poble 
  18,30: En acció de gràcies 

 

* * * * * * * 
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.  

 

AVUI, COL·LECTA PER CARITAS 
En aquest Diumenge de Corpus, Dia de la Caritat, la Col·lecta és 

extraordinària, a favor de CARITAS. 
 
 
 

FESTA DEL “CORPUS CHRISTI” 
Avui, dia 14 de juny, és la Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist, 

festa de l’Eucaristia. Donat que la  
Missa a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe, és a les 7 de la 

tarda, i tots som convidats a participar-hi,  
aquí a la nostra Basílica de sant Feliu,  

queda suprimida la Missa de 2/4 de 7 de la tarda. 
 

 


