
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«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 
 

124. Maria, que va saber descobrir la novetat que Jesús portava, cantava: 
«El meu esperit celebra Déu que em salva» (Lc 1,47) i el mateix Jesús «es 
va omplir d'alegria en l'Esperit Sant» (Lc 10, 21). Quan ell passava «tota la 
gent s'alegrava» (Lc 13,17). Després de la seva resurrecció, on arribaven 
els deixebles hi havia una gran alegria (cf. Ac 8,8). A nosaltres, Jesús ens 
dóna una seguretat: «Estareu tristos, però la vostra tristesa es convertirà en 
alegria. [....] Us tornaré a veure, i el vostre cor s'alegrarà, i la vostra alegria 
no us la prendrà ningú» (Jn 16,20.22). «Us he dit tot això perquè la meva 
joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa» (Jn 15,11). 
125. Hi ha moments durs, temps de creu, però res no pot destruir l'alegria 
sobrenatural, que «s'adapta i es transforma, i sempre roman almenys com 
un brot de llum que neix de la certesa personal de ser infinitament estimat, 
més enllà de tot».1 És una seguretat interior, una serenitat esperançada que 
ofereix una satisfacció espiritual incomprensible per als paràmetres 
mundans. 
126. Ordinàriament l'alegria cristiana està acompanyada del sentit de 
l'humor, tan destacat, per exemple, en sant Tomàs More, en sant Vicenç de 
Paül o en sant Felip Neri. El mal humor no és un signe de santedat: 
«Aparta del teu cor la tristesa» (Coh 11,10). És tant el que rebem del 
Senyor, «perquè el gaudim» (1Tm 6,17), que de vegades la tristesa té a 
veure amb la ingratitud, amb estar tan tancat en si mateixos fins al punt 
d’esdevenir incapaços de reconèixer els regals de Déu.2■        (continuarà) 
 
 
 

                                                
1 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 6: AAS 105 (2013), 1221. 
2 Recomano resar l'oració atribuïda a sant Tomàs Moro (La trobareu a les pàgines 
interiors) 
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DIUMENGE XIII DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

NI UN VAS D’AIGUA  
NO QUEDARÀ SENSE RECOMPENSA 

 

Les lectures d’avui ens parlen d’acolliment i d’hospitalitat. Un 
tema molt adient per a aquest proper començament de juliol. 
L’hospitalitat era considerada una obligació sagrada en les 
societats primitives i encara ara ho és en les tradicions 
orientals, que conserven aquestes maneres de fer peculiars del 
comportament humà més ancestral. 
La societat moderna occidental, en canvi, s’ha estimat més 
instal·lar-se en l’individualisme i en el tancament sobre un 
mateix.  
Aprenguem doncs els valors de l’hospitalitat i de l’acolliment. 
Rebre l’altre és signe d’obertura, de generositat. I a més, rebre 
l’altre és rebre Déu. I no ho oblidem: “ni que sigui un vas 
d’aigua no quedarà sense recompensa”. 
En entrar en aquest temps d’estiu on, almenys fins ara, la 
mobilitat era més freqüent, l’exercici d’acollir i de ser acollit es 
pot fer més habitual. Procurem ser acollidors, rebre bé els qui 
ens visiten. Però no ens limitem a fer de l’acolliment una cosa 
més “de temporada”. Cal ser sempre hospitalaris i acollidors. 
Només així podrem estar a punt per rebre Déu que passa al 
nostre costat. Com aquella dona sunamita que acollí el profeta i 
rebé el do més gran que podia esperar. I com ens diu Jesús: 
“Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi. I qui m’ acull a mi, 
acull el qui m’ha enviat”. 



Déu ens visita. Obrim-li el nostre cor. La Mare de Déu és el 
màxim model d’aquest acolliment. Sense ella i el seu SÍ 
generós no hauríem tingut “Déu amb nosaltres”. 
Aquest acolliment ens ha de portar al seguiment. Cal acollir 
Jesús per anar amb ell. Prendre amb ell la creu i caminar al seu 
costat. És a dir també nosaltres som cridats a una donació total. 
Només els qui “per causa meva hauran perdut la vida, la 
retrobaran”, diu Jesús. 
També ens ho diu sant Pau: “Si hem mort amb Crist, creiem 
que també viurem amb ell”. 
Esperem doncs aquesta vida sense fi que Jesús ens ha promès. 
Només l’obtindrem si estem disposats a seguir-lo fins a les 
últimes conseqüències. 
Acollim-lo, ara que ve a nosaltres en l’Eucaristia. Acollim-lo 
en tots i cada un dels nostres germans que vénen a trobar-nos, 
sobre tot els més pobres i humils. I amb ells obtindrem el do de 
la vida. 

* * * * * * * 
 

Oració per demanar el bon humor 
atribuïda a Sant Tomàs Moro  

 
Doneu-me, Senyor, una bona digestió i, no cal dir-ho, alguna 
cosa per digerir. Doneu-me la salut del cos, i el bon humor que 
em cal per mantenir-la. Doneu-me una ànima sana, Senyor, que 
tingui sempre davant dels ulls allò que és pur i que és bo, 
perquè no s’escandalitzi enfront del pecat, ans trobi la forma de 
remeiar-lo. Doneu-me una ànima, Senyor, que no conegui 
l’avorriment, ni el remugueig, ni el ploricó, ni la queixa. I no 
em deixeu prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica 
pertot i que anomenem el jo. Doneu-me, Senyor, el sentit de 
l’humor: feu-me capaç de riure d’un acudit perquè sàpiga 
treure una mica d’alegria de la vida i la pugui compartir amb 
els qui m’envolten. Amén. 

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, 27:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 28:  12.00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 29:  18,30: Als sants apòstols Pere i Pau 
Dimarts, 30:  18,30: M. Àngels Palomo 
Dimecres, 1:  18,30: Mn. Joan Marquès i Suriñach (aniversari) 
Dijous, 2:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 3:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dissabte, 4:  18,30: Lluis Marquès i Francesca Lladó 
Diumenge, 5:   12.00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Família Masó Aragó 

 

* * * * * * * 
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 DE MES 
Divendres, dia 3 de juliol, és primer divendres de mes. Després de la 
Missa de les 18’30 hi haurà Exposició del Santíssim  i  una estona de 

pregària personal, per acabar amb la Benedicció amb el Santíssim. 
 

HA REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Mia Quirós i Pons 

 
 

29 de juny: FESTA DELS SANTS APÒSTOLS PERE I PAU 
Senyor, Déu nostre, que ens sostingui la intercessió dels sants 
apòstols Pere i Pau, i ja que l’Església rebé per ells el primer 
missatge salvador, que també per ells se senti ajudada en el camí de 
la salvació eterna. Per Crist Senyor nostre. Amén.    (MISSAL ROMÀ) 

) 
 


