
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«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 
 
147. Finalment, encara que sembli obvi, recordem que la santedat 
està feta d'una obertura habitual a la transcendència, que s'expressa 
en la pregària i en l'adoració. El sant és una persona amb esperit 
orant, que necessita comunicar-se amb Déu. És algú que no suporta 
asfixiar-se en la immanència tancada d'aquest món, i enmig dels 
seus esforços i lliuraments sospira per Déu, surt de si mateix en la 
lloança i amplia els seus límits en la contemplació del Senyor. No 
crec en la santedat sense pregària, encara que no es tracti 
necessàriament de llargs moments o de sentiments intensos. 
 
148. Sant Joan de la Creu recomanava «procurar caminar sempre en 
la presència de Déu, sigui real, imaginària o unitiva, d'acord amb el 
que li permetin les obres que estigui fent».1 En el fons, és el desig de 
Déu que no pot deixar de manifestar-se d'alguna manera enmig de la 
nostra vida quotidiana: «Procura ser assidu en la pregària, i enmig 
dels exercicis corporals no la deixis. Tant si menges, com si beus, 
com si parles amb altres, o fas qualsevol cosa, camina sempre 
desitjant a Déu i eleva vers ell les teves afeccions»2.■  

(continuarà) 
                                                
1  Graus de perfecció, 2. 
2  Id., Avisos a un religioso para alcanzar la perfección, 9b. 
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DIUMENGE XXIII DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

ESTIMATS GERMANS  
 

eixeu-me remarcar avui aquest qualificatiu: GERMANS. 
Totes les lectures d'avui ens fan adonar d'una manera 
molt insistent en la germanor que hi ha d'haver entre els 
cristians. Massa sovint ens desentenem dels altres. I si 

no veiem bé el que fan els critiquem o bé ens en desentenem, però 
no fem res per emmenar-los pel bon camí. 
Tant l'evangeli d'avui, com la primera lectura ens inviten a la 
veritable germanor. A preocupar-nos del bé de tothom i no només 
del bé personal. 
Cert que cal ser molt prudent per corregir els altres. En primer lloc 
perquè tampoc cadascú de nosaltres no és perfecte. Sovint veiem la 
palla a l'ull del nostre germà i no veiem la biga que hi ha al nostre. 
Però sobretot, perquè amb el nostre afany de fer brillar el bé i 
corregir el mal dels altres no actuem amb prou finor i sovint amb 
molt poca caritat. 
Però fixeu-vos que Jesús és ben clar: «Si el teu germà peca, vés a 
trobar-lo i parleu-ne tots dos sols. Si te'n fa cas t'hauràs guanyat un 
germà.». I reclama la intervenció d'altres o de la comunitat sencera 
si el pecador no es vol esmenar. 
Jesús vol que formem una veritable comunitat, més encara una 
veritable família. Tots responsables de tots i ajudant-nos mútuament 
en tot. No és això el que es fa a les famílies ben avingudes? I 
nosaltres formem part de la gran família dels fills de Déu. Hem 
d'esdevenir una veritable comunitat on tot sigui responsabilitat de 
tots. 
També sant Pau (segona lectura) ens mostrava el mateix camí: 

D 



«L'únic deute vostre ha de ser el d'estimar-vos els uns als altres.» 
Efectivament, l'amor és el camí de la veritable fraternitat. I l'apòstol 
Pau amb gran afany de síntesi conclou: «Estimar és tota la Llei.» De 
tal manera que amb gran atreviment sant Agustí arriba a afirmar 
«Estima i fes el que vulguis.» Que té el seu fonament en l'afirmació 
de sant Pau: «Qui estima no fa cap mal als altres.» 
L'evangeli d'avui té, a més, una segona part: Jesús, per refermar el 
valor de la comunitat declara: «On n'hi ha dos o tres de reunits en el 
meu nom, jo sóc enmig d'ells.» 
Ara doncs, que ens hem reunit en nom del Senyor en aquesta 
assemblea dominical, tenim la certesa, que segons la seva promesa, 
Jesús és enmig nostre. Amb confiança presentem-li, doncs, les 
nostres súpliques.■  

 

* * * * * * * 
 

La comunió a la mà, en temps de Covid-19 
 

La manera ordinària de combregar durant els nou primers segles de 
la història de l'Església, com testifiquen els documents conservats, 
era rebre la comunió a la mà. En aquests temps de la pandèmia de la 
COVID-19 es demana als fidels de combregar exclusivament a la 
mà per motius higiènics de protecció enfront d'un possible contagi. 
S'ha aixecat per això una certa polèmica en alguns ambients més 
aviat conservadors, i fins i tot algunes persones -no moltes, gràcies a 
Déu-, s'han negat a rebre la comunió si no se'ls permetia fer-ho a la 
boca, adduint que combregar a la boca o a la mà era el seu dret.  És 
cert que combregar a la boca és un dret del fidel cristià, però en 
aquests temps de pandèmia hi ha hagut altres drets que també han 
estat suspesos. Els ciutadans tenim dret a moure'ns, a freqüentar els 
restaurants i a participar en celebracions familiars. No obstant això, 
aquests drets ens han estat limitats a favor del bé comú.  Doncs el 
mateix es pot dir del dret a combregar a la boca. Per sobre d'aquest 
dret hi ha la llei de l'amor i la caritat. De manera que els cristians 
tenim l'obligació de protegir la nostra pròpia salut i la dels altres per 
sobre dels nostres drets.  

José Ramón Busto Saiz SJ 
 

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, 5:  18,30: Família Masó Aragó. 
Diumenge, 6:  12.00: Família Juanola Bohigas. 18,30: Pel poble. 
Dilluns, 7:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa. 
Dimarts, 8:  18,30: A la Mare de Déu. 
Dimecres, 9:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dijous, 10:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí. 
Divendres, 11: 18,30: Maria Corominas Casas 
Dissabte, 12:  18,30: En acció de gràcies 
Diumenge, 13: 12.00: Pel poble. 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. 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Pol Bronsoms Fagoaga 

 

LA COL·LECTA DE CADA DIUMENGE 
Com sabeu, arran del perill de contagi, hem hagut de prendre 

algunes mesures restrictives. Una d’aquestes és no poder passar a 
recollir la col·lecta en el moment de les ofrenes. 

Per això s’ha col·locat a la sortida de la Basílica el nostre 
“ESCOLANET” que discretament ens recorda l’obligació que tenim 

d’ajudar l’Església en les seves necessitats.  
Des d’aquí us agraïm un cop més la vostra ajuda.  

Per si a algú li fos més fàcil, us indiquem el número del compte 
bancari on podeu fer directament la vostra aportació econòmica: 

IBAN: ES49 2100 0484 7502 0000 1825 
 


