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PENTECOSTA: PASQUA GRANADA DE L’ESPERIT 
 
Fa cinquanta dies que mentre la natura començava a florir i deixar veure que els arbres,els 
rosers,els jardins i els camps no eren morts, sinó que la vida restava amagada en el seu 
interior, havia arribat l’hora d’esclatar amb tota la vivesa, per mostrar l’esplendor de la 
bellesa primaveral. Mentre això passava, també l’Església, passades les celebracions del 
divendres i dissabte sant, esclatava amb la seva litúrgia, el misteri esplendorós de la seva 
fe que era la celebració de la resurrecció de Jesús, que és la vida i l’esperança nostra. 
 
La celebració pasqual del Crist ressuscitat feia omplir de joia festiva els cors dels creients 
en Jesús, Fill de Déu, que havent passat entre nosaltres uns anys revelant la veritat i 
voluntat del Pare del cel, amb les seves paraules i obres; després de passar pel món fent el 
bé, es lliurava a la mort en creu per tota la humanitat, perquè havia vingut a salvar i no a 
condemnar. Per això el Pare el ressuscità, el glorificà i està a la casa de tots, al cel, 
intercedint per nosaltres. 
 
Jesús va prometre que estaria amb nosaltres sempre, que ens enviaria l’Esperit d’amor que 
estaria amb nosaltres com a força encoratjadora per assumir la nostra dignitat de fills(lles) 
de Déu. Com a tals, i amb l’impuls d’aquest amor que és l’Esperit Sant, viure com 
correspon a qui creu que en el seu cor, Déu ha atorgat la seva gràcia que potencia la 
capacitat de donar fruits bons, segons l’evangeli i, com diu Jesús: “uns fruits que perdurin”. 
Els arbres fruiters que florien en la primera pasqua celebrant la resurrecció, ara estan plens 
de fruits quan celebrem la Pentecosta o pasqua granada. 
No és possible donar fruits de l’Esperit si no hi ha vida interior en el cor de la persona, que 
és on Déu treballa. 
 
Celebrant la Pentecosta expressem que estem convençuts que la força ens ve de la 
presència de l’Esperit Sant en nosaltres. Que els fruits han de transmetre la bondat de Déu, 
que és salvació per a tots. Que el que volem és viure fent la voluntat del Pare i que és la 
dignitat de tota persona. Que com s’assaboreixen els fruits, també podem gaudir en la vida 
actuant amb senzillesa i amor i, el que fem, porti la joia i ajuda a trobar el camí millor per a 
tots. 
 
Tant de bo que tinguem una bona collita de fruits de l’Esperit. Això voldrà dir que creiem 
fermament en la resurrecció de Jesús , que creiem fermament en que som fills(lles) de Déu 
pel do de l’Esperit i que estem convençuts que la força per a viure com a tals ens ve del do 
de Déu, perquè els fruits són l’expressió de l’Esperit que tenim en nosaltres. 
                                                                                                                  Mn.Joaquim Rius 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY, DOMINGO DE PENTECOSTÉS: 
Jn 20, 19-23 

Según San Juan, el Espíritu hace presente a Jesús en la comunidad cristiana, recordándonos su 
mensaje, haciéndonos caminar en su verdad, interiorizando en nosotros su mandato del amor. A 
ese Espíritu invocamos en esta fiesta de Pentecostés. 
 
Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese nombre entrañable de "Padre" que nos 
enseñó Jesús. Si no sentimos su presencia buena en medio de nosotros, viviremos como huérfanos. 
Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva hasta él. Sin Jesús nunca entenderemos su 
sed de paz, de justicia y dignidad para todos sus hijos e hijas. 
 
Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu aliento, olvidaremos una y 
otra vez su Proyecto del reino de Dios. Viviremos sin pasión y sin esperanza. No sabremos por qué le 
seguimos ni para qué. No sabremos por qué vivir y por qué sufrir. Y el Reino seguirá esperando 
colaboradores. 
 
Ven Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Que no echemos cargas 
pesadas sobre nadie. Que no dictaminemos sobre problemas que no nos duelen ni condenemos a 
quienes necesitan sobre todo acogida y comprensión. 
 
Ven Espíritu Santo que no nos perdamos en trivialidades mientras descuidamos la justicia, la 
misericordia y la fe. Que nada ni nadie nos distraiga de seguirlo como único Señor. Que ninguna 
doctrina, práctica o devoción nos aleje de su Evangelio.  
 
Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para experimentar la fuerza de Jesús en el centro mismo de 
nuestra debilidad. Enséñanos a alimentar nuestra vida, no de tradiciones humanas ni palabras 
vacías, sino del conocimiento interno de su Persona. Que nos dejemos guiar siempre por su Espíritu 
audaz y creador, no por nuestro instinto de seguridad. 
 
Ven Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de olvidar a Jesús. Atrapados por nuestros miedos e 
incertidumbres, no somos capaces de escuchar su voz ni sentir su aliento. Despierta nuestra 
adhesión pues, si perdemos el contacto con él, seguirá creciendo en nosotros el nerviosismo y la 
inseguridad. 
                                                             José-Antonio Pagola 
 

 
 

 
 

 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:11 20h Difunts Família Pagès-Creus. 
DIUMENGE:12 11h 

 13h 
Maria Magrinà Muntaner.. 
 

DILLUNS:13  11h. Esposos Anton Rocias i Teresa Altet 
DIMARTS:14 20h.  
DIMECRES:15 20h. Salvador Juan. 
DIJOUS:16 20h. Esposos Joan i Àngela ; Àngel i Obdùlia. 
DIVENDRES:17 20h.  
DISSABTE:18 20h Esposos Josep Bofill i Engràcia Sabé ; Joaquina Bofill. 
DIUMENGE:19                   11h. 

13h 
Difunta Família Valls-Palou ; Família Segura-Romero. 
Nacho Martínez (3er.Aniversari) 

 



 
 





DILLUNS DE PASQUA, dia 13 
La missa la celebrarem a les 11h. 
 

REUNIONS 
DIMARTS dia 14, a partir de les 10’30 i a la Casa de l’Església, reunió de tots preveres de la 
diòcesi amb el Bisbe Agustí per fer l’última reunió del curs. 
DIJOUS dia 16, a les 17’30h. Grup de Nostra Dona.  
DIVENDRES dia 17, a les 21h Consell Pastoral Parroquial. 
DISSABTE dia 18

 

, a les 10h, a la rectoria de St.Llorenç, a St.Feliu, grup de tot el voluntariat de 
Càritas del nostre arxiprestat.   

BAPTISMES 
Aquest dissabte han rebut el baptisme els infants: 
Gerard Gustà Tarrida, Georgina Barrera Rubio, Biel Gelado Roqué, Unai  Penela  Castillejo i Joan 
Torres Arjona. 
Donem-ne gràcies a Déu. 
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