
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«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 

 

Coratge i fervor 
 

129. Al mateix temps, la santedat és parresia: és coratge, és impuls 
evangelitzador que deixa una marca en aquest món. Perquè sigui possible, 
el mateix Jesús ve al nostre encontre i ens repeteix amb serenitat i fermesa: 
«No tingueu por» (Mc 6,50). «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia, fins a la fi 
del món» (Mt 28,20). Aquestes paraules ens permeten caminar i servir amb 
aquella actitud plena de coratge que suscitava l'Esperit Sant en els apòstols 
i els portava a anunciar Jesucrist. Coratge, entusiasme, parlar amb llibertat, 
fervor apostòlic, tot això s'inclou en el vocable parresia, paraula amb la 
qual la Bíblia expressa també la llibertat d'una existència que està oberta, 
perquè es troba disponible per a Déu i per als altres (cf. Ac 4,29; 9,28; 
28,31; 2Co 3,12; Ef 3,12; He 3,6; 10,19). 
 

130. Sant Pau VI esmentava, entre els obstacles de l'evangelització, 
precisament la manca de parresia: «La manca de fervor és molt més greu 
perquè ve de dins».1 Quantes vegades ens sentim estirats a quedar-nos en 
la comoditat de la riba! Però el Senyor ens crida per navegar mar endins i 
calar les xarxes en aigües més profundes (cf. Lc 5,4). Ens convida a gastar 
la nostra vida al seu servei. Aferrats a ell ens animem a posar tots els 
nostres carismes al servei dels altres. Tant de bo que ens sentim apressats 
pel seu amor (cf. 2Co 5,14) i puguem dir amb sant Pau: «Ai de mi si no 
anunciés l'Evangeli!» (1Co 9,16) ■             (continuarà) 
                                                
1 Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 desembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 73. És interessant 
advertir que en aquest text sant Pau VI uneix íntimament l'alegria a la parresia. Així com 
lamenta «la manca d'alegria i d'esperança», exalta la «dolça i confortadora alegria 
d'evangelitzar» que està unida a «un impuls interior que ningú ni res sigui capaç d'extingir», 
perquè el món no rebi l'Evangeli «a través d'evangelitzadors tristos i desanimats». Durant 
l'Any Sant de 1975, el mateix Pau VI va dedicar a l'alegria l'Exhortació 
Apostòlica, Gaudete in Domino (9 maig 1975): AAS 67 (1975), 289-322. 
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DIUMENGE XV DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

LA LLAVOR CAIGUÉ EN BONA TERRA I DONÀ FRUIT 
 

vui és d’aquells dies que no caldria fer homilia. Perquè 
Jesús mateix la fa, a instàncies dels seus deixebles, quan 
els explica el sentit de la paràbola del sembrador. Però 
permeteu-me remarcar algunes afirmacions dels textos de 

la Sagrada Escriptura que acabem d’escoltar. 
El profeta Isaïes, en la primera lectura, ja ens fa adonar del valor de 
la Paraula de Déu. Una paraula que no resta infecunda, sinó que és 
una paraula eficaç, que realitza allò que proclama. Recordem les 
paraules del primer llibre de la Bíblia, el Gènesi, quan l’autor sagrat 
descriu la creació del món: “Que existeixi la llum. I la llum existí...”. 
També el salm responsorial és un cant a la fertilitat que davalla del 
cel i fa fructificar la terra, anticipant el missatge evangèlic: “La 
llavor caigué en bona terra i donà fruit”. 
Fins i tot el fragment de la carta als Romans que hem llegit avui, es 
fa ressò d’aquest “miracle” que realitza l’Esperit Sant i ens 
converteix “en els primers fruits de la collita que vindrà”. 
Cal remarcar però, l’interludi evangèlic que sant Mateu ha col·locat 
entre la paràbola i l’explicació que en fa Jesús mateix. També aquí 
Jesús respon a una interpel·lació dels seus deixebles: “¿Per què els 
parleu en paràboles?”. I és molt interessant constatar, una vegada 
més, la paradoxa evangèlica: “Jo els parlo en paràboles perquè tot i 
veure-hi, no veuen res, i tot i sentir-hi, no senten ni entenen res”. No 
recordeu l’evangeli de diumenge passat?: “... heu revelat als senzills 
tot això que heu amagat als savis i als entesos”. 
Cal saber que “La llavor és la paraula de Déu i el sembrador és el 
Crist” (vers de l’Al·leluia). Així doncs, ens cal escoltar la veu del 
Crist, la seva paraula de Vida. Ens cal estar atents als seus 
missatgers, apòstols, predicadors i missioners, sembradors d’aquesta 
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paraula. I sobretot ens cal donar fruit. No hem de ser ni terra 
trepitjada del camí, ni terreny rocós, ni feixa plena de cards, hem de 
ser terra bona que aculli la paraula i fructifiqui, posant-la en pràctica. 
La litúrgia de la Paraula de cada diumenge és l’ocasió perquè la 
sembra evangèlica ens vagi penetrant i arreli dins nostre. Com pluja 
fina que amara la terra, va convertint-nos, setmana rere setmana, al 
pensament de Déu. No faltem a aquesta trobada setmanal on, ens 
retrobem amb els germans i ens anem amarant de la Paraula que surt 
dels llavis del Senyor. Només així podrem donar el fruit que ell 
espera de cada ú de nosaltres..■  
 

* * * * * * * 
 

LLOANCES A LA MARE DE DÉU DEL CARME 
Poema de Mn. Camil Geis 

 
 

Alta glòria del Líban, 
de Saron i del Carmel, 

signeu el camí, que arriben 
els adherents d’Israel. 

 

Flor de Saron poncellada 
sota el Cel blau i serè, 

perfumeu l’horta tancada 
de la nostra santa fe. 

 

Fresca gespa maragdina 
que abrigueu tot el Carmel, 

sou l’esperança divina 
dels adherents d’Israel. 

 

Com el cedre mil·lenari 
del Líban fortificat, 
enfortiu el santuari 
de la nostra caritat. 

 

Alta glòria del Líban, 
de Saron i del Carmel, 

signeu el camí, que arriben 
els adherents d’Israel. 

 

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, 11:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 12: 12.00: Pel poble. 18,30: Intenció particular 
Dilluns, 13:  18,30: A sant Enric 
Dimarts, 14:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 15:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 16:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 17: 18,30: Per la parròquia 
Dissabte, 18:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 19: 12.00: Pel poble. 18,30: Dolors Puntí 

 

* * * * * * * 
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. 

 

PRIMERES COMUNIONS 
La celebració parroquial de la Primera Comunió que s’havia de fer 
el diumenge de Pentecosta i va quedar aplaçada pel confinament, se 
celebrarà el proper diumenge, dia 19 de juliol, a les 12 del migdia. 

 

HAN MORT EN EL SENYOR 
Llorenç Cornellà Cassà,  

Rosa Illamola Bassas i Martí Cornellà Cassà. 
 

El poder de l’oració 
Elies és el pare dels profetes, «de la generació dels que busquen 
Déu, per veure’l de cara» (Sl 24,6). El seu nom, «El Senyor és el 
meu Déu», anuncia el crit del poble en resposta a la seva pregària a 
la muntanya del Carmel. Jaume remet a ell per incitar-nos a la 
pregària: «Pot molt l’oració fervent del just» (Jm 5,16b-18). 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 2582 
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