
 
 
 

 
 

 
«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 
 
176. Vull que Maria coroni aquestes reflexions, perquè ella va viure 
com ningú les benaurances de Jesús. Ella és la que s'estremia de 
goig a la presència de Déu, la que conservava tot en el seu cor i es va 
deixar travessar per l'espasa. És la santa entre els sants, la més 
beneïda, la qual ens ensenya el camí de la santedat i ens acompanya. 
Ella no accepta que ens quedem caiguts i de vegades ens porta en els 
seus braços sense jutjar-nos. Conversar amb ella ens consola, ens 
allibera i ens santifica. La Mare no necessita de moltes paraules, no 
li cal que ens esforcem massa per explicar-li el que ens passa. 
Només cal mussitar una i altra vegada: «Déu vos salve, Maria...». 
 
177. Espero que aquestes pàgines siguin útils perquè tota l'Església 
es dediqui a promoure el desig de la santedat. Demanem que 
l'Esperit Sant infongui en nosaltres un intens anhel de ser sants per a 
la major glòria de Déu i estimulem-nos els uns als altres en aquest 
intent. Així compartirem una felicitat que el món no ens podrà 
prendre. 
 
Donat a Roma, prop de Sant Pere, el 19 de març, Solemnitat de Sant 
Josep, de l'any 2018, el sisè del meu Pontificat.■ 
 

FRANCESC, papa. 
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quest diumenge, marcat per la proximitat de la festa de 
l’Epifania, és encara una nova meditació del Nadal. 
Les lectures que hem proclamat volen ajudar-nos a 
penetrar en la profunditat del misteri de l’encarnació del 

Fill de Déu. 
La primera lectura, ens anticipa el misteri del Déu que fa estada 
entre nosaltres: “Acampa entre els fills de Jacob”. 
L’evangeli –el pròleg de sant Joan– que també es llegeix en la missa 
del dia de Nadal, retorna a aquesta idea quan afirma: “El qui és la 
Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle”. 
Acampar, plantar la tenda, habitar entre nosaltres. Són maneres 
diferents de dir que el Fill de Déu ha deixat el cel per viure amb els 
homes. “Mentre un silenci tranquil embolcallava l’univers i la nit 
tocava la meitat de la seva carrera la vostra paraula totpoderosa, 
Senyor, vingué del cel deixant els trons reials”.  Que és com dir: 
“Déu no és lluny de nosaltres, en ell vivim, ens movem i som”. 
La distància que separa el cel de la terra – una distància inabastable 
per a la humanitat pecadora – ha estat feta assequible, gràcies a 
Jesucrist. Ell és el camí, el pont que uneix el cel i la terra. 
Per això – com diu el mateix text evangèlic– “A tos els qui l’han 
acollit els concedeix de ser fills de Déu”. 
S’imposa doncs l’agraïment. Donem gràcies a Déu, perquè ha enviat 
el seu Fill al món. Donem-li gràcies, perquè ens ha fet conèixer el 
seu Fill, la Paraula eterna de Déu, la Saviesa, i ha volgut que habiti 
entre nosaltres. Donem gràcies perquè ens ha fet el seu poble. 

A 



Perquè ens ha escollit per ser fills seus. Perquè ens ha donat el seu 
Esperit. 
Agraïm-li, encara, que ens hagi donat la força per fer fructificar els 
seus dons. Perquè ens ha fet comprendre la grandesa de la humilitat, 
la necessitat de l’amor, la potència del perdó. 
I sobretot agraïm-li que vulgui continuar essent sempre present entre 
nosaltres per mitjà dels sagraments, i sobretot de l’Eucaristia. 
Que ell ens ajudi a penetrar en aquest misteri del Déu fet home. I 
així puguem arribar a trobar Déu.■  
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HORARIS FESTES DE NADAL 
 
DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL 
Dissabte, 2 de gener de 2021 
A 2/4 de 7: Missa de vigília 
 
Diumenge, 3 de gener de 2021 
A les 12, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7: Missa vespertina 
 
DIADA DE REIS. SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA 
Dimarts, 5 de gener de 2021 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília de l’Epifania 
 
Dimecres, 6 de gener de 2021 
A les 12: Missa solemne del dia de Reis. 
A 2/4 de 7: Missa vespertina 
 
FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
Dissabte, 9 de gener de 2021 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília del diumenge 
 
Diumenge, 10 de gener de 2021 
A les 12: Missa del Diumenge 
A 2/4 de 7: Missa vespertina 

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, 2:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 3:  12,00: Pel poble   
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 4:  18’30: Intenció particular 
Dimarts, 5:  18,30: Melcior Xargay Rubirola 
Dimecres, 6:  12,00: Pel poble   
  18,30: Intenció particular 
Dijous, 7:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 8:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 9:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 10:  12,00: Família Juanola Bohigas   
  18,30: Pel poble 

 

* * * * * * * * * * 
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.  

 
 

 

SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
L’evangelista sant Mateu és l’únic que ens narra el camí d’aquests 
Mags que cerquen Jesús, guiats per l’estrella. 
¿N’hi ha prou amb què aquests Mags, Reis de l’Orient, facin 
l’alegria dels infants amb els seus regals? ¿Què pretenia sant Mateu 
amb aquest relat? La resposta la trobem en aquesta paraula estranya 
que encapçala aquesta festa: EPIFANIA. Paraula grega que 
expressa el fet que Jesús, el fill de Déu, nascut de Maria, es 
manifesta, es dóna a conèixer a tothom. 
 
 
 


