
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«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 
 
138. Ens mobilitza l'exemple de tants sacerdots, religioses, 
religiosos i laics que es dediquen a anunciar i a servir amb gran 
fidelitat, moltes vegades arriscant les seves vides i certament a costa 
de la seva comoditat. El seu testimoniatge ens recorda que l'Església 
no necessita molts buròcrates i funcionaris, sinó missioners 
apassionats, devorats per l'entusiasme de comunicar la veritable 
vida. Els sants sorprenen, desplacen, perquè les seves vides ens 
conviden a sortir de la mediocritat tranquil·la i anestesiant. 
 
139. Demanem al Senyor la gràcia de no vacil·lar quan l'Esperit ens 
reclami que fem un pas endavant, demanem el coratge apostòlic de 
comunicar l'Evangeli als altres i de renunciar a fer de la nostra vida 
cristiana un museu de records. En tot cas, deixem que l'Esperit Sant 
ens faci contemplar la història en la clau de Jesús ressuscitat. 
D'aquesta manera l'Església, en lloc d'estancar-se, podrà continuar 
endavant acollint les sorpreses del Senyor.■ 

(continuarà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diumenge, 9 d’agost de 2020. Núm. 559 
 

DIUMENGE XIX DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

REALMENT SOU FILL DE DÉU 
 

enyor, vós sou realment el Fill de Déu. L´únic que podeu 
salvar-nos. El qui en els perills en esteneu la mà i eviteu que 
ens enfonsem. El qui enmig de les ones arremolinades del 
món conduïu la vostra Església i la meneu a port segur. El 

qui ens ajudeu a caminar sense por. 
“Realment sou Fill de Déu.” Vós mateix enfortiu la nostra fe. No 
ens estalvieu els dubtes ni les incerteses, però només prop vostre 
trobem la seguretat. En vós, la foscor de la nit es torna llum i claror, 
i el perill de les onades encrespades es converteix en calma 
assossegada i en lloc de repòs. 
“Realment sou Fill de Déu.” Per això volem viure prop vostre. 
Voldríem saber-vos trobar ben a prop, com vós us trobàveu amb el 
Pare, dalt la muntanya, en llargues hores d’oració i de pregària. 
Voldríem descobrir-vos present en l’aire suau de la matinada, en les 
coses petites de cada dia, en el germà que sofreix, en el pobre que 
viu d’almoina, en ... 
“Realment sou Fill de Déu.” Vós, Jesús de Natzaret, el fill de Maria 
i de Josep, sou el Fill de Déu. Vós, que us manifesteu en la petitesa 
de la nostra carn, en la pobresa del pessebre de Betlem. Vós que us 
doneu a conèixer al món amb la saviesa dels senzills, perquè vós sou 
present en aquest món. Vós que ens mostreu fins a quin punt ens 
estimeu quan doneu la vida per nosaltres en el Calvari. 
“Realment sou Fill de Déu.” Que no us mostreu amb la força i el 
poder del vent impetuós. Vós, que no ens feu veure el vostre poder 
en el terrabastall d’un terratrèmol. Vós, que no voleu ser conegut en 
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la roentor de les flames i el foc. Vós, que no voleu ser conegut ni per 
l’ostentació, ni per les riqueses, ni per la magnificència. 
“Realment sou Fill de Déu.” Vós que ensenyàreu a l’apòstol Pau 
que no necessiteu grans mitjans, ni meravelles, sinó que n’hi ha prou 
amb la simplicitat de la vostra gràcia. Vós que suscitàreu en 
l’apòstol Pau el desig de ser fins i tot proscrit per no perdre el poble 
d’Israel. 
“Realment sou Fill de Déu.” Enfortiu la nostra fe, doneu-nos més 
confiança. Ompliu-nos del vostre amor, que puguem mostrar com 
estimem amb obres de germanor i de caritat. Feu que esperem 
sempre en vós, enfortint en nosaltres l’esperança de la vida eterna. 
I avui, que com cada diumenge ens heu aplegat per escoltar la vostra 
paraula i alimentar-nos del vostre pa, feu que també junts, com 
Elies, com Pere, com Pau, com els altres apòstols manifestem la 
nostra fe i com ells puguem dir amb fermesa i convicció: “Realment 
sou Fill de Déu”.■  

* * * * * * * 
 

HIMNE A L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 
 

Benaurada sou, Maria, us diem en aquest dia de la vostra Assumpció;  
avui, Verge consagrada, heu pres mística volada vers l’eterna mansió. 

 

Vós sou l’única poncella que conté la meravella  
del candor original;  

vostra flaire, l’han sentida dalt del cel, i allí se us crida: 
oh Maria, flor estival. 

 

Fóreu l’arca santa i pura on prengué mortal figura  
Jesucrist, el Redemptor. 

Estols d’àngels us escorten i amb bells cants avui us porten 
a la dreta del Senyor. 

 

Vostre cos, seu de puresa, com mantell de reialesa, s’ornà amb llum 
d’eternitat; 

i formosa us en anàreu al bell tron que al cel trobàreu  
on Crist serva el fruit preuat. 

 

Del cel Reina se us corona i a l’honor que Déu us dóna  
ajuntem els nostres cants.  

Sigueu sempre, Verge pia, dolç conhort i nostra guia  
fins a veure-us triomfants. 

 

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, 8:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 9:  12.00: Agustí Corominas Xargay (5è aniversari) 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 
Dilluns, 10:  18,30: Maria Corominas Casas 
Dimarts, 11:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 12:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 13:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 14: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 15:  12.00: Pel poble 
  18,30: Maria Noguer Torrent 
Diumenge, 16: 12.00: Pel poble 
  18,30: Dolors Baburés Carrera 

 

* * * * * * * 
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. 

 

HA REBUT ELS SAGRAMENTS  
DE LA INICIACIÓ CRISTIANA 

Eduard Sallés Muñoz 
 

HA MORT EN EL SENYOR 
Carme Batlle Salas 

 
 

Dissabte 15 d’agost: ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 
És festa de precepte. 

Missa de vigília, el divendres 14, a les 18’30 
Missa del dia, el dissabte 15, a les 12’00 i a les 18’30 
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