
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«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 
131. Mirem Jesús: la seva compassió entranyable no era una cosa 
que el concentrés en si mateix, no era una compassió paralitzant, 
tímida o avergonyida com moltes vegades ens passa a nosaltres, sinó 
tot al contrari. Era una compassió que el movia a sortir d’ell mateix 
amb força per anunciar, per enviar en missió, per enviar a curar i a 
alliberar. Reconeguem la nostra fragilitat però deixem que Jesús la 
prengui amb les seves mans i ens llanci a la missió. Som fràgils, 
però portadors d'un tresor que ens fa grans i que pot fer més bons i 
feliços els qui el rebin. L'audàcia i el coratge apostòlic són 
constitutius de la missió. 
132. La parresia és segell de l'Esperit, testimoni de l'autenticitat de 
l'anunci. És feliç seguretat que ens porta a gloriar-nos de l'Evangeli 
que anunciem, és confiança indestructible en la fidelitat del 
Testimoni fidel, que ens dóna la seguretat que res no «ens podrà 
separar de l'amor de Déu» (Rm 8,39). 
133. Ens cal l'impuls de l'Esperit per no ser paralitzats per la por i el 
càlcul, per no acostumar-nos a caminar solament dintre confins 
segurs. Recordem que allò que està tancat acaba fent tuf d’humitat i 
ens emmalalteix. Quan els Apòstols van sentir la temptació de 
deixar-se paralitzar pels temors i perills, es van posar a pregar junts 
demanant la parresia: «Ara, Senyor, fixa't en les seves amenaces i 
concedeix als teus servents de predicar la teva paraula amb tota 
valentia» (Ac 4,29 ). I la resposta va ser que «en acabar la pregària, 
va tremolar el lloc on eren reunits; tots foren omplerts de  l'Esperit 
Sant, i proclamaven amb valentia la paraula de Déu» (Ac 4,31).■ 

(continuarà) 
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DIUMENGE XVI DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

ELS JUSTOS EN EL REGNE DEL SEU PARE, RESPLENDIRAN COM EL SOL  
 

ambé avui, en aquest diumenge, acabem d’escoltar més 
paràboles de Jesús. Descripcions enginyoses, que per 
mitjà d’imatges conegudes ens expliquen coses 
desconegudes: «Els meus llavis parlaran en paràboles, 

exposaré coses que han estat secretes des de la creació del món» 
(evangeli). I també, dels mateixos llavis de Jesús, n’hem sentit 
l’explicació. 
Les paràboles ens ajuden a entrar en el coneixement del Regne de 
Déu. Les nostres pobres paraules humanes sempre ens quedaran 
curtes si volem descriure la realitat de les coses divines. Jesús, 
conscient d’aquesta limitació, a través d’aquestes narracions ens fa 
adonar de la profunditat dels misteris del Regne. 
I la primera cosa que hem d’entendre és que bons i dolents vivim 
barrejats en aquest món. Més encara, dins nostre hi ha bé i hi ha mal: 
Jull i blat. No podem pretendre, si volem gaudir de la llibertat 
humana, que el bé resplendeixi i el mal desaparegui, per obra i 
gràcia de Déu. Bondat i maldat conviuen fatalment. A vegades, fins i 
tot, l’esperit del mal, el Maligne, ens arrossega, quan no ens deixem 
portar per l’Esperit de Déu.  
Però al final, a “l’hora de la sega” el jull serà arrencat per a ser 
cremat i el blat serà recollit per anar a parar al graner. O tal com ho 
diu Jesús: «el Fill de l’home enviarà els seus àngels, recolliran del 
seu Regne tots els escandalosos i els qui obren el mal, i els 
llençaran al forn encès; allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. 
Llavors els justos en el Regne del seu Pare, resplendiran com el 
sol». 
Amb tot, amb les altres dues paràboles Jesús ens fa entendre que el 
Regne de Déu està cridat a créixer, a expandir-se. El gra de 
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mostassa, es fa un arbre. El llevat fa créixer la pasta. El Regne de 
Déu s’obre pas amb fermesa. El Bé ha de triomfar sobre el Mal. 
Siguem doncs, bona llavor, que creix i germina fins a donar fruit. I 
siguem agraïts envers aquest Déu nostre que sap tenir paciència: 
«heu omplert d’esperança els vostres fills, en veure que doneu 
l’ocasió de penedir-se dels pecats» (primera lectura). 
Confiem en l’Esperit de Déu que «per ajudar la nostra feblesa, 
intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar» 
(segona lectura). Refiem-nos, doncs, de la misericòrdia de Déu. No 
deixem escapar el temps propici que el Senyor ens dóna. Així 
arribarem al terme de la nostra vida renovellats per l’Esperit de Déu, 
plens de bones obres i curulls de fruits. Així el Regne de Déu 
creixerà en nosaltres i prop nostre. Així el designi de Déu, que vol 
salvar tots els homes, es complirà. I «llavors els justos en el Regne 
del seu Pare, resplendiran com el sol».■  
 

* * * * * * * 
 

GOIGS A SANT JAUME, APÒSTOL 
 

Lloem tots amb alegria 
Sant Jaume molt gloriós, 

en lo Cel nos sia guia 
davant Deu tot poderós. 

 

En lo Cel, y en la terra 
sia nostre advocat, 

puix es lo primer dels Màrtirs 
de tot lo apostolat, 

honrem-lo tots de bon grat 
aquest Sant tant valerós. 

 

 
La Missa en honor de sant Jaume, que se solia celebrar cada 
any, a la seva capella de Pedret, enguany queda suprimida, ja 
que les seves reduïdes dimensions impedeixen un aforament 

adequat a causa de les restriccions imposades per la pandèmia. 
Esperem que l’any vinent pugui ja ser possible. 

 

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, 18:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 19: 12.00: Pel poble. 18,30: Dolors Puntí 
Dilluns, 20:  18,30: Per la parròquia 
Dimarts, 21:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 22:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 23:   18’30: Marco Antonio Rozo Rozo 
Divendres, 24: 18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 25:  11,00: Funeral Dolors Masó Bou, Vda. R. Cassany 
Diumenge, 26: 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 
Avui, diumenge, dia 19 de juliol, a les 12 del migdia, faran la seva 

Primera Comunió: Gisela Garcia Corbera i Macià Grau Geis. 
 

HA MORT EN EL SENYOR 
Parròquia de sant Daniel: Isidre Olivet i Pinsach 

 

MISSA FUNERAL 
Dissabte, 25, a les 11, Funeral per Dolors Masó Bou, Vda. Cassany 

 
 

Dissabte 25 de juliol, a les 7 de la tarda MISSA FUNERAL 
a la Catedral de Girona pels diocesans que han mort durant la 

pandèmia i per totes aquelles persones i col·lectius que han alleujat 
el sofriment dels afectats pel coronavirus. El bisbe de Girona, 
Mons. Francesc Pardo i Artigas, presidirà aquesta eucaristia.  

Aquest dia NO hi haurà Missa Vespertina a la nostra Basílica 
) 

 


