
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

«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 pregària constant 
 
153. Tampoc la història no desapareix. La pregària, precisament 
perquè s'alimenta del do de Déu que es vessa en la nostra vida, 
hauria de ser sempre rica de memòria. La memòria de les accions de 
Déu es troba a la base de l'experiència de l'aliança entre Déu i el seu 
poble. Si Déu ha volgut entrar en la història, la pregària està teixida 
de records. No sols del record de la Paraula revelada, sinó també de 
la pròpia vida, de la vida dels altres, d’allò que el Senyor ha fet en la 
seva Església. És la memòria agraïda de la qual també parla sant 
Ignasi de Loiola en la seva «Contemplació per assolir amor»,1 quan 
ens demana que portem a la memòria tots els beneficis que hem 
rebut del Senyor. Mira la teva història quan preguis i hi trobaràs 
molta misericòrdia. Al mateix temps això alimentarà la teva 
consciència que el Senyor et té en la seva memòria i mai no t'oblida. 
Per tant, té sentit demanar-li que il·lumini tots els petits detalls de la 
teva existència, que a ell no se li escapen.■  

 
(continuarà) 

 

                                                
1 Cf. Exercicis espirituals, 230-237. 
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DIUMENGE XXVI DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 

 

EL QUE CAL ÉS ANAR A LA VINYA! 
 

éu ens crida a la conversió i ens dóna sempre la 
oportunitat de convertir-nos. Per mitjà de Jesucrist ens 
recorda, en les paraules de l’Evangeli que davant la seva 
crida podem adoptar dues actituds: La de dir, i no fer res 

–l’actitud dels fariseus– o bé la de dir no, i fer –que és l’actitud dels 
pecadors penedits–. 
Massa sovint estem acostumats a veure com la gent fa el paper. 
Veiem com viuen aparentant, com miren de quedar bé, ... i res més. 
O sia a dir i no fer!  
També a l’Església, com a col·lectiu, i a cada u de nosaltres en 
particular ens pot passar el mateix. De fet se’ns ha acusat moltes 
vegades que els cristians parlem molt i fem poc. O pitjor, que fem el 
contrari del que prediquem. 
Estaríem fent com aquell fill que descriu l’evangeli: Al pare li diu 
que sí, però no va a la vinya. Cal recordar que no n’hi ha prou de dir: 
“Senyor, Senyor.” El que cal, en realitat, és anar a la vinya! 
I què és anar a la vinya?: Anar a la vinya es pot traduir per estimar 
de veritat, ser un bon company, ser un bon pare o mare de família 
que de veritat es preocupen dels seus fills, també ser un bon fill que 
procura estar atent al que els pares demanen, ser un bon estudiant, 
ser un bon treballador, ser un ciutadà honrat, ... Anar a la vinya és 
això, i moltes coses més. En definitiva es tracta de complir els 
manaments. 
I l’Església? ¿Com pot passar de ser considerada una Església de 
paraules, per passar a ser vista com una Església de fets i obres? Una 
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manera ben concreta serà que cada ú de nosaltres ens sentim i 
actuem com a membres vius d’aquesta Església, corresponsables de 
la seva tasca, intentant ser fidels al missatge de l’Evangeli. 
Germans, pensem que davant Déu el que conta són els fets. I encara 
més: hem de recordar i tenir ben present que davant Déu, el més just 
pot esdevenir pecador, si falla en el fer. I, en canvi, fins el més 
pecador, si es penedeix, pot esdevenir just, davant Déu, com si mai 
no hagués pecat. No ho oblidem: els publicans i les dones de mala 
vida ens poden passar al davant cap al Regne de Déu.■  

 
* * * * * * * 

 

Presència cristiana a Terra Santa 
 
Demografia de la presència cristiana  
Palestina 4,8 milions amb 46.000 cristians (22.500 catòlics) menys 
de l,1%  
Israel 8,8 milions amb 160.000 cristians (80.000 catòlics) 1,8% 
Jordània 7,7 milions amb 169.000 cristians (50.000 catòlics) 2,2% 
Xipre 1,17 milions amb 1,1 milions cristians (35.000 catòlics) 94% 

 

Tendències concretes  
Jerusalem 1948: 36%, avui: 1%  
Betlem 1948: 84%, avui: 18%  

 

La realitat de Jordània  
És la més favorable a la presència dels cristians. 
El Tribunal Suprem secunda molt i aprecia la presència dels 
cristians. 
Completa exempció fiscal a esglésies i institucions religioses  
Tres noves esglésies catòliques construïdes en els últims 10 anys, i 
dues en construcció, ara (Jubeiha i Baptism).  
Acullen a les poblacions refugiades (Palestins, des de 1948; i més 
recentment a Sirians i Iraquians) 
S'estima que el numero de cristians iraquians refugiats ara és de prop 
de 17.000. 

 

Dades proporcionades per 
 l’Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem 

 

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, 26:  18,30: Enric Mirambell Belloc 
Diumenge, 27: 12.00: Pel poble.  
  18,30: Mn. Josep M. Fàbrega i Casademont 
Dilluns, 28:  18,30: Intenció particular 
Dimarts, 29:  18,30: M. Àngels Palomo 
Dimecres, 30:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dijous, 1:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí. 
Divendres 2:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 3:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 4:  12.00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Intenció particular 

 
* * * * * * * 

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 2, a les 18.30, Missa i Exposició del Santíssim 
 

 

COL·LECTA PELS SANTS LLOCS DE JERUSALEM 
 

En la col·lecta celebrada el diumenge 13 de setembre, destinada a 
Terra Santa es van recollir 217,09 €. Moltes gràcies. 

 
 
 


