
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«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 
 
136. És veritat que cal obrir la porta del cor a Jesucrist, perquè ell 
colpeja i crida (cf. Ap 3,20). Però de vegades em pregunto si, per 
l'aire irrespirable del tancament en nosaltres mateixos, Jesús ja no 
estarà dins nostre trucant perquè el deixem sortir. En l'Evangeli 
veiem com Jesús «anava caminant de ciutat en ciutat i de poble en 
poble, predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu» (Lc 
8,1). També després de la resurrecció, quan els deixebles van sortir a 
predicar per tot arreu, «el Senyor cooperava confirmant la paraula 
amb els senyals que els acompanyaven» (Mc 16,20). Aquesta és la 
dinàmica que brolla del veritable trobament. 
 
137. El costum ens sedueix i ens diu que no té sentit tractar de 
canviar alguna cosa, que no podem fer res davant d'aquesta situació, 
que sempre ha estat així i que, malgrat tot, sobrevivim. A causa 
d'aquest acostumar-nos ja no ens enfrontem al mal i permetem que 
les coses «siguin el que són», o el que alguns han decidit que siguin. 
Però deixem que el Senyor vingui a despertar-nos, a sacsejar-nos del 
nostre ensopiment, a alliberar-nos de la inèrcia. Desafiem el costum, 
obrim bé els ulls i les orelles, i sobretot el cor, per deixar-nos 
descol·locar pel que passa al nostre voltant i pel crit de la Paraula 
viva i eficaç del Ressuscitat.■ 

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

DONEU-LOS MENJAR VOSALTRES MATEIXOS 
 

’episodi de la multiplicació dels pans i els peixos, que 
acabem d’escoltar en l’evangeli d’avui, pot explicar-se a 
un nivell merament humà, sociològic. Acomplir una de 
les obres de misericòrdia: Donar menjar a qui té fam. 

És evident que aquest és el primer objectiu del miracle de Jesús. 
Davant la multitud que el seguia sense descansar i sense menjar, 
desitjosos d’escoltar la seva paraula i de gaudir dels poders 
salvadors de Jesús, ell proposa als deixebles, que li demanaven que 
acomiadés a la gent que el seguia, que els donin menjar. És un 
manament contundent: “Doneu-los menjar vosaltres mateixos”. 
Aquest manament de Jesús, cada vegada que l’escolto, em sembla 
adreçat molt especialment als qui tenim de tot, per tal que ens 
preocupem dels qui no tenen res. Crec que és molt adient per al 
temps que vivim. Jesús, davant la crisi econòmica i davant la 
precarietat de vida de molts dels nostres conciutadans, agreujada ara 
en aquesta crisi social provocada per la pandèmia, ens diu a 
nosaltres, els cristians: “Doneu-los menjar vosaltres mateixos”. 
No sabem, ni podem fer miracles com Jesús, però la caritat de 
l’Església, personificada en l’acció de Caritas, pot fer, i de fet, fa 
autèntics miracles. Penso que és urgent que tots sentim aquesta crida 
de Jesús, com adreçada a nosaltres, per tal de fer-nos més solidaris i 
generosos. O millor dit, en el llenguatge més evangèlic, fer-nos més 
caritatius. 
Però no només de pa, viu l’home. Isaïes ja ens ho recordava a la 
primera lectura. Assedegats i afamats som cridats a saciar la nostra 
fam i la nostra set de vida, de felicitat, de Déu. “Estigueu atents, 
veniu a mi, i us saciareu de vida” (primera lectura). 

L 



Fam i set de Déu en el nostre món, i molt especialment en aquest 
món occidental tan tecnificat, tan mecanitzat, tan ... i tan sec de 
valors autèntics, d’espiritualitat, de germanor, de caritat. 
Aquesta fam i aquesta set només el Crist la pot saciar. Acudim a ell. 
Fem-nos-hi propers. Mantinguem i intensifiquem la nostra pregària 
fins a entrar en la intimitat amb Jesús. Si ho fem així, com diu sant 
Pau “res no ens podrà separar de l’amor de Crist” (segona lectura). 
I encara, la nostra reunió, sempre és eucarística. Sempre ens hi 
podem alimentar amb el pa que dona la vida. Aquest pa que és el 
nostre aliment, l’aliment de tots els qui fem via cap al Pare.  
Agraïm el do de l’eucaristia i comprometem-nos a viure la comunió 
amb Déu i amb els germans. Amb Déu, intentant de viure, per la 
pregària, ben prop de Déu. Amb els germans, donant menjar a qui té 
fam. I demanem al Senyor que a ningú no li falti el pa de cada dia, ni 
el pa de l’Eucaristia.■  
 

* * * * * * * 
 

GOIGS A LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 
 

Dels Àngels Mare i Regina  
a tot mal deu-nos remei: 

Vós que teniu milers d’àngels  
posats al vostre servei. 

 
Tots els pobles de Girona 

us venen a visitar 
i obtenen per a llur guia 
un àngel del vostre altar. 

Qui amb un àngel s’acompanya  
no tem el punxant maguei. Vós que teniu... 

 
Doneu Àngel de la Guarda  

al devot i a tot romeu:  
amb companyia tan bona  
s’observa la Llei de Déu.  
Si informeu la nostra vida  

no tindrem maligne esquei. Vós que teniu... 

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, 1:  11,00: Intenció particular 
Diumenge, 2:  12.00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Jubileu de la Porciúncula. Pel poble 
Dilluns, 3:  18,30: Miquel Baborés i Ferrer 
Dimarts, 4:  18,30: Roser Pastells 
Dimecres, 5:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 6:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 7:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dissabte, 8:  11,00: Pel poble 
Diumenge, 9:  12.00: Agustí Corominas Xargay (5è aniversari) 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 

 

* * * * * * * 
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 7, a les 18.30, Missa i Exposició del Santíssim 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Xènia Planagumà i Llopart 

 

HA MORT EN EL SENYOR 
Dolors Masó i Bou 

 
 

Avui, 2 d’agost: MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 
Jubileu de la Porciúncula 

A la nostra Basílica es pot obtenir la Indulgència Plenària, amb les 
condicions acostumades: Confessar-se, combregar i pregar per les 

intencions del sant Pare. 
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