
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«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 

 

En comunitat 
142. La comunitat està cridada a crear aquest «espai teologal en el qual es 
pot experimentar la presència mística del Senyor ressuscitat».1 Compartir 
la Paraula i celebrar junts l'Eucaristia ens fa més germans i ens va 
convertint en comunitat santa i missionera. Això dóna lloc també a 
veritables experiències místiques viscudes en comunitat, com va ser el cas 
de sant Benet i santa Escolàstica, o aquella sublim trobada espiritual que 
van viure junts sant Agustí i la seva mare santa Mònica: «Quan ja 
s'acostava el dia de la seva mort –dia per tu conegut, i que nosaltres 
ignoràvem–, va succeir, pels teus ocults designis, com ho crec fermament, 
que ens vam trobar ella i jo sols, recolzats en una finestra que donava al 
jardí interior de la casa on ens allotjàvem [...]. I obríem la boca del nostre 
cor, àvids dels corrents de la teva font, la font de vida que hi ha en tu [...]. I 
mentre estem parlant i sospirant per ella [la saviesa], vam arribar a tocar-la 
una mica amb tot l'ímpetu del nostre cor [...] de manera que fos la vida 
eterna tal com ara ha estat aquest moment fugisser d’intuïció que ens ha fet 
sospirar».2 
143. Però aquestes experiències no són la cosa més freqüent, ni el més 
important. La vida comunitària, a la família, a la parròquia, a la comunitat 
religiosa o a qualsevol altra, està feta de molts petits detalls quotidians. 
Això passava a la comunitat santa que van formar Jesús, Maria i Josep, on 
es va reflectir de manera paradigmàtica la bellesa de la comunió trinitària. 
També és el que succeïa a la vida comunitària que Jesús va portar amb els 
seus deixebles i amb el poble senzill.■          

          (continuarà) 
                                                
1 St. Joan Pau II, Exhort. ap. postsin. Vita consecrata (25 març 1996), 42: AAS 88 (1996), 
416. 
2 Confessions, IX, 10, 23-25: PL 32, 773-775. 
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DIUMENGE XXI DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

I VOSALTRES ¿QUI DIEU QUE SÓC?  
 

ui és Jesús? Més encara, ¿qui és Jesús per a cada un de 
nosaltres? Si ara mateix ho haguéssim de respondre segur 
que no hi hauria unanimitat. Cada ú, des de la seva pròpia 
experiència, podria donar una resposta diferent. 

És això el que Jesús pregunta als seus deixebles. Podríem dir que fa 
una enquesta: «¿Què diu la gent del Fill de l'home? ¿Qui diuen que 
és?». També en l'evangeli que acabem de proclamar les respostes 
són ben variades. Jesús però es mostra encara més incisiu, més 
directe: «I vosaltres ¿qui dieu que sóc?». La pregunta és del tot 
adient. Ja fa dies que els apòstols coneixen Jesús i el segueixen. Ja fa 
prou temps perquè, veient-lo d’a prop, acompanyant-lo i seguint-lo 
s'hagin pogut fer una opinió personal. I Pere, decidit com sempre, 
serà el primer a respondre: «Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu». 
Pere ha reconegut en Jesús l'enviat de Déu, el Messies, l'Ungit del 
Senyor, el Crist. Jesús li fa veure que no és cap mèrit seu aquesta 
resposta de fe. És el Pare del cel qui li ha revelat la veritable 
naturalesa de Jesús de Natzaret. Però n'ha donat testimoni amb 
fermesa i ho creu veritablement. Aquesta resposta de fe li valdrà ser 
el primer testimoni i la roca i fonament on reposarà la fe dels altres 
seguidors de Jesús: «Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la 
meva Església...». Per això encara avui, i així serà per sempre, és 
imprescindible la comunió amb el successor de l'apòstol Pere, que 
confirma en la fe els seus germans. 
Tot seguit, Pere rep de Jesús l'anomenat «poder de les claus»: «Tot 
allò que lliguis a la terra, quedarà lligat en el cel...». El primat de 
l'apòstol Pere, i amb ell el dels seus successors, els Bisbes de Roma, 
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esdevé garantia de la unitat i de la catolicitat de l'Església. D'acord 
amb la profecia d'Isaïes (primera lectura) Pere rep les claus del 
Regne del cel, símbol d'aquesta missió de guiatge i 
d'acompanyament confiada a Pere. 
Neix l'Església, confiada per Jesucrist mateix als apòstols i als seus 
successors, els Bisbes, i presidida pel Papa, successor de l'apòstol 
Pere. Fem avui un acte de fe en l'Església. Ho direm ara mateix en la 
professió de fe: «Crec en l'Església». Gràcies a l'Església i al 
ministeri petrí podem estar ben certs de no errar en el camí de 
trobament amb Déu Pare, per Jesucrist i amb la força de l'Esperit 
Sant. 
Com sant Pau (segona lectura) entonem també nosaltres un himne de 
lloança i d'agraïment: «Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en 
el coneixement de Déu... Tot ve d'ell, passa per ell i s'encamina cap 
a ell. Glòria a ell per sempre. Amén».■  

 

* * * * * * * 
ORACIÓ A LA MARE DE DÉU DEL TERCER MÓN  

 
Per PERE CASALDÀLIGA 

 
Germana pelegrina dels Pobres de Jahvè, Profetessa dels pobres 
alliberats, Mare del Tercer Món, Mare de tots els homes d’aquest 
món únic perquè sou la Mare del Déu-fet-Home: Amb tots els qui 
creuen en Crist i amb tots els qui d’alguna manera cerquen el seu 
Regne, us invoquem a vós, Mare, per tal que li parleu per tots 
nosaltres. Demaneu-li, a Ell que es féu Pobre, per comunicar-nos les 
riqueses del seu Amor, que la seva Església es despulli, sense 
subterfugis, de tota altra riquesa. 
A Ell que morí en la Creu per salvar els homes, demaneu-li que 
nosaltres, els seus deixebles, sapiguem viure i morir pel total 
alliberament dels nostres germans. Demaneu-li que la fam i la set 
d’aquella Justícia que despulla i redimeix ens abrandi.  
A Ell que enderrocà el mur de la separació, demaneu-li que tots els 
qui portem el segell del seu Nom cerquem de fet, per damunt de tot 
el que divideix, aquella unitat que Ell mateix reclamà en testament, i 
que només és possible en la llibertat dels fills de Déu.  

Demaneu-li, a Ell que viu Ressuscitat al costat del Pare, que ens 
comuniqui la força joiosa del seu Esperit per tal que sapiguem 
vèncer l’egoisme, la rutina i la por. 
Dona camperola i obrera, nascuda en una colònia i martiritzada pel 
legalisme i la hipocresia: ensenyeu-nos a llegir sincerament 
l’Evangeli de Jesús i a traduir-lo a la vida amb totes les seves 
revolucionàries conseqüències, en l’esperit radical de les 
Benaurances, en el risc total d’aquell Amor que sap donar la vida 
pels que estima. 
Per Jesucrist, el vostre Fill, El Fill de Déu, el nostre Germà. 

 

* * * * * * * 

 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, 22:  18,30: Joana Terradas Clavagurea 
Diumenge, 23: 12.00: Pel poble. 18,30: Intenció particular 
Dilluns, 24:  18,30: Per la parròquia 
Dimarts, 25:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 26:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 27:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 28: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 29:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Diumenge, 30: 12.00: Pel poble. 18,30: Lluís Agell 

 
* * * * * * * 

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. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT  
Pol Pelegrin Garrido i Maria Pérez de Puig 


