
 
 
 
 

 
«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 

 

Alegria i sentit de l'humor 
 

122. El que s'ha dit fins ara no implica un esperit apocat, tristoi, 
agre, malenconiós, o un baix perfil sense energia. El sant és capaç de 
viure amb alegria i sentit de l'humor. Sense perdre el realisme, 
il·lumina els altres amb un esperit positiu i esperançat. Ser cristians 
és «goig en l'Esperit Sant» (Rm 14,17), perquè «l'amor de caritat li 
segueix necessàriament el goig, ja que tot amant es gaudeix a la unió 
amb l'estimat [...] D'aquí que la conseqüència de la caritat sigui el 
goig».1 Hem rebut la bellesa de la seva Paraula i l’acollim «enmig 
d'una gran tribulació, amb l'alegria de l'Esperit Sant» (1Te 1,6). Si 
deixem que el Senyor ens tregui de la nostra closca i ens canviï la 
vida, llavors podrem fer realitat el que demanava sant Pau: «Viviu 
sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents» (Fl 4,4). 
123. Els profetes anunciaven el temps de Jesús, que nosaltres estem 
vivint, com una revelació de l'alegria: «Crideu joiosos» (Is 12,6). 
«Puja en una muntanya ben alta, tu que portes bones noves a Sió; 
alça ben forta la veu, tu que portes bones noves a Jerusalem» (Is 
40,9). «Muntanyes, esclateu en crits de goig, perquè el Senyor 
consola el seu poble i es compadeix dels afligits» (Is 49,13). «Salta 
de goig, Sió; alegra't, Jerusalem! Mira que ve el teu rei, just i 
triomfador» (Za 9,9). I no oblidem l'exhortació de Nehemies: «No us 
poseu tristos; el goig del Senyor és la vostra força!» (8,10).■                                                                                 
(continuarà) 
                                                
1 St. Tomàs d'Aquino, Summa Theologiae I-II, q.70, a.3. 
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DIUMENGE XII DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

NO TINGUEU POR! 
 

n cop acabades ja totes les celebracions complementàries 
del temps pasqual (Trinitat, Corpus, Sagrat Cor) avui 
hem reprès la lectura continuada de l’evangeli de sant 
Mateu que enguany ens acompanya cada diumenge. 

Si diumenge passat no s’hagés escaigut la festa de Corpus hauríem 
llegit l’evangeli de la crida de Jesús als dotze apòstols. Després 
d’aquella elecció Jesús els confia la missió d’anunciar l’evangeli i 
els recomana de fer-ho amb coratge: No tingueu por! Els ho ha dit 
tres vegades. 
També nosaltres estem carregats de pors: I no solament, en les 
circumstàncies que ens trobem, per tenir por als contagis. Més aviat, 
por al què diran... Potser no en sabré prou... No me’n faran cas... No 
seré fidel, ni constant... Em cansaré... Però, ¿pot tenir por el deixeble 
de Jesús?: “Jo seré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món”. 
Com el profeta Jeremies (primera lectura) el deixeble de Jesús pot 
dir: “El Senyor em fa costat”. I per això li prega. “és a vós a qui he 
confiat la meva causa”. 
I com el salmista pot proclamar que el Senyor és fidel a salvar els 
seus amics i que escolta sempre els desvalguts. 
De fet sant Pau a la segona lectura proclama la gran obra de la 
redempció, que ha fet que, fins i tot, on hi ha pecat i abundi encara 
més la gràcia. 
No tinguem por, doncs, en el compliment de la missió que hem 
rebut. Confiem absolutament en Déu. Lloem-lo i donem-li gràcies 
per aquesta manifestació del seu amor. I confiem en el Senyor que 
no deixarà el seu ramat sense pastor, ni la collita sense segadors. 

U 



I, sobretot, no esperem els èxits humans. La labor apostòlica resta 
sovint amagada per a la sega final. Llavors esclatarà el fruit de tota 
l’obra salvadora de Déu realitzada a través de les mans de tants i 
tants treballadors de la vinya del Senyor que sense por no han parat 
en l’acompliment del seu ministeri fins a donar-hi la vida. 
No tinguem por dels homes. Més aviat temem Déu per tal que ens 
reconegui com a fills seus a la fi dels temps i ens obri les portes del 
seu regne. Reconeguem Jesucrist i confessem-lo davant el món, 
perquè ell ens reconegui davant del seu Pare celestial. 
Per tot això fem-ne pregària confiada a aquest Senyor que estima i 
escolta la súplica dels desvalguts 

 
* * * * * * * 

Fragments del discurs del papa sant Joan XXIII 
en l’obertura del Concili Vaticà II (11.10.1962) 

 

Venerables germans,  
La nostra santa Mare Església s’alegra: per un do singular de la 
providència divina, ha arribat el dia tan desitjat en què sota la 
protecció de la Mare de Déu, avui que celebrem la festa de la seva 
Maternitat, s’obre solemnement el Concili Vaticà II. 
 

Els greus problemes plantejats al llinatge humà des de fa gairebé 
vint segles, no han canviat. Jesucrist, en efecte, resta sempre en el 
centre de la història i de la vida: els homes, o bé són amb ell i amb la 
seva Església, i aleshores frueixen de llum, de bondat, d’ordre i de 
pau, o bé viuen sense ell, o en contra d’ell i estan deliberadament 
fora de l’Església, i aleshores experimenten la confusió, les seves 
relacions mútues es tornen dures i els amenaça el perill de guerres 
sagnants. 
 

La llum d’aquest Concili serà per a l’Església una font 
d’enriquiment espiritual. Després d’haver pouat en ell noves 
energies, mirarà sense por vers el futur. Ens hem de posar 
joiosament, sense por, a la tasca que la nostra època exigeix, tot 
seguint la ruta per la qual l’Església camina des de fa prop de vint 
segles. 

 

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, 20:  18,30: Família Figueras Xifra 
Diumenge, 21:  12.00: Pel poble 
  18,30: En acció de gràcies 
Dilluns, 22:  18,30: Per la parròquia 
Dimarts, 23:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 24:  18,30: A sant Joan Baptista 
Dijous, 25:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 26: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 27:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 28:  12.00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

 

* * * * * * * 
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.  
 
 
 

24 de juny: FESTA DE SANT JOAN BAPTISTA 
Sant Joan Baptista és el precursor immediat del Senyor, enviat per 
preparar-li el camí. «Profeta de l’Altíssim» (Lc 1,76), supera tots 
els profetes, és el darrer de tots i inaugura l’Evangeli. Saluda la 
vinguda del Crist des de les entranyes de la mare i troba el seu goig 
a ser «l’amic de l’Espòs» (Jn 3,29) que ell assenyala com «l’Anyell 
de Déu que treu el pecat del món» (Jn 1,29). Precedint Jesús «amb 
l’esperit i el poder d’Elies» (Lc 1,17), dóna testimoni d’ell amb la 
seva predicació, el seu baptisme de conversió i, finalment, amb el 
seu martiri. 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 523 
 

 


