
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

Sant Just Desvern 16 de Juny de 2013. Nº 24 
 

L’ESPERIT  SANT  EN  EL  NOSTRE  CATECISME 
 
En el CATECISME de la nostra Església catòlica, ara que en celebrem el vintè aniversari de la seva 
edició inspirada en la doctrina del concili Vaticà II, en tractar de l’Esperit Sant diu entre la seva molta 
extensió expositiva doctrinal: 
 
“Ningú no pot dir que Jesús és el Senyor, si no és sota l’acció de l’Esperit Sant”. “Déu ha enviat als 
nostres cors l’Esperit del seu Fill, que crida: Abba, Pare!”.  Aquest coneixement de fe només és possible 
amb l’Esperit Sant. Per estar en contacte amb El Crist, cal, primer de tot, haver estat atret per l’Esperit 
Sant. És ell qui ens ve a trobar i desvetlla en nosaltres la fe. Pel nostre baptisme, el primer sagrament de 
la fe, la Vida, que té la seva font en el pare i ens és oferta en el Fill, se’ns comunica íntimament i 
personalment per l’esperit Sant dintre l’Església. 
 
L’Esperit Sant, per la seva gràcia, és el primer en el desvetllament de la nostra fe i en la vida nova que 
consisteix a “conèixer el Pare i aquell que ell ha enviat, Jesucrist”. Tanmateix és el darrer en la revelació 
de les Persones de la Santíssima Trinitat. 
 
L’Esperit Sant actua amb el Pare i el Fill des del començament a la consumació del designi de la nostra 
salvació. Però és revelat, donat, reconegut i acollit com a Persona en els “darrers temps”, inaugurats 
amb l’Encarnació redemptora del Fill. Llavors aquest designi diví, acabat en el Crist,”Primogènit” i Cap de 
la nova creació, podrà prendre cos en la humanitat per l’Esperit infós: l’Església, la comunió dels sants, 
la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida eterna. 
“Les coses de Déu ningú no les coneix sinó l’Esperit de Déu”. Alceu Esperit el revela i ens fa conèixer el 
Crist, el seu Verb, la seva  
 
Paraula viva, però, no es diu ell mateix. Aquell qui “ha parlat per boca dels profetes” ens fa sentir al 
Paraula del Pare. Però a ell no el sentim. Només el coneixem dintre el moviment on ens revela el verb i 
ens disposa a acollir-lo en la fe. L’Esperit de Veritat que ens “descobreix” el Crist “no parla de per si 
mateix” una ocultació així, pròpiament divina, explica per què “el món no el pot rebre, perquè no el veu ni 
el coneix” mentre que els que creuen en el Crist el coneixen, ja que habita en ells”. 
 
L’Església, comunió viva en la fe dels apòstols que ella transmet, és el lloc del nostre coneixement de 
l’Esperit Sant:  En les Escriptures que ell ha inspirat.; en la Tradició, de la qual els pares de l’Església 
són els testimonis sempre actuals; en el Magisteri de l’Església que ell assisteix; en la litúrgia 
sacramental, a través de les paraules i els símbols amb que l’Esperit Sant ens posa en comunió amb el 
Crist; amb la pregària amb què ell intercedeix per nosaltres; amb els carismes i els ministeris amb que 
l’Església és edificada;amb els signes de la vida apostòlica i missionera; amb el testimoniatge dels sants, 
on ell manifesta la seva santedat i continua l’obra de la salvació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Els símbols de l’Esperit Sant: 
 
L’aigua: En el baptisme després de la invocació de l’Esperit Sant, esdevé el signe sacramental. Així com 
la gestació del nostre naixement en aquest món es realitza dintre l’aigua, també l’aigua baptismal 
significa realment que el nostre naixement a la vida divina ens és donat en l’Esperit Sant. 



L’oli: L’unció d’oli és significativa de l’Esperit Sant. Jesús és l’Ungit de Déu d’una manera única. La 
humanitat que el Fill va assumir és totalment ungida de l’Esperit Sant. Qui és ungit en el sagrament 
s’identifica amb el Crist perquè rep el mateix do. 
El foc: Simbolitza l’energia transformadora dels actes de l’Esperit Sant en les persones que l’acullen en 
el seu cor, santificant-lo. 
El núvol i la llum: Són inseparables els dos en les manifestacions (teofanies) de Déu en l’Antic 
Testament i també en el Nou: En l’encarnació de Jesús, en el baptisme de Joan, a la transfiguració, a 
l’ascensió. En tots els moments revela el Déu vivent i salvador, velant la seva transcendència. 
La mà: Imposant les mans Jesús guaria, beneïa. Imposant les mans, en la vida de l’Església, des dels 
apòstols, expressa la comunicació de l’Esperit Sant i, també, confiar una missió. 
 
El colom: Hi han moments bíblics en que apareix com el símbol de vida, de presència del Pare en el 
baptisme de Jesús i com purificació salvadora en el cor dels batejats. Aquest símbol és el més 
tradicional en la iconografia cristiana, però, com hem vist, és molt més rica”. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 7,36--8,3 
 
         La reacción del fariseo ante la mujer que se acerca a Jesús no se hace esperar. No puede 
disimular su desprecio: “Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer y lo que es: una pecadora”. El 
no es tan ingenuo como Jesús. Sabe muy bien que esta mujer es una prostituta, indigna de tocar a 
Jesús. Habría que apartarla de él. 
         Pero Jesús no la expulsa ni la rechaza. Al contrario, la acoge con respeto y ternura. Descubre en 
sus gestos un amor limpio y una fe agradecida. Delante de todos, habla con ella para defender su 
dignidad y revelarle cómo la ama Dios: “Tus pecados están perdonados”. Luego, mientras los invitados 
se escandalizan, la reafirma en su fe y le desea una vida nueva: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”. Dios 
estará siempre con ella. 
         Hace unos meses, me llamaron a tomar parte en un Encuentro Pastoral muy particular. Estaba 
entre nosotros un grupo de prostitutas. Pude hablar despacio con ellas. Nunca las podré olvidar. A lo 
largo de tres días pudimos escuchar su impotencia, sus miedos, su soledad... Por vez primera 
comprendí por qué Jesús las quería tanto. Entendí también sus palabras a los dirigentes religiosos: “Os 
aseguro que los publícanos y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el reino de los cielos”. 
         Estas mujeres engañadas y esclavizadas, sometidas a toda clase de abusos, aterrorizadas para 
mantenerlas aisladas, muchas sin apenas protección ni seguridad alguna, son las víctimas invisibles de 
un mundo cruel e inhumano, silenciado en buena parte por la sociedad y olvidado prácticamente por la 
Iglesia. 
         Los seguidores de Jesús no podemos vivir de espaldas al sufrimiento de estas mujeres. Nuestras 
Iglesias diocesanas no pueden abandonarlas a su triste destino. Hemos de levantar la voz para 
despertar la conciencia de la sociedad. Hemos de apoyar mucho más a quienes luchan por sus 
derechos y su dignidad. 
                                                                                   José-Antonio Pagola 

 
1. INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
DISSABTE:1
5 

20h Salvador Juan; esposos Josep Bofill i Engràcia 
Sabé 

DIUMENGE:
16 

11h 
13h.. 

difunts família Segura-Romero. 

DILLUNS:17 20h. esposos Àngel i Obdùlia; Dario Ciccorossi 
DIMARTS:18 20h difunts: Àngel Boo;Juan Boo i Avelina Turmo; 

Júlia Turmo i família. 
DIMECRES:1
9 

20h. Nacho Martínez Martínez (5è aniv.) 

DIJOUS:20 20h esposos Joan i Àngela; Miquel Martín 
González (2on aniv) 

DIVENDRES:
21 

20h  

DISSABTE:2
2  

20h  

DIUMENGE:
23                    

11h   
13h. 

Núria Gaig 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE LA VICARIA 
DEL LLOBREGAT A LA PARRÒQUIA DE ST. MIQUEL                          DE MOLINS DE REI.  Aquest 

diumenge. Els que disposeu de cotxe i plaça, ens  trobarem a la plaça Verdaguer a les 5 de la 
tarda. 

 
PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 

Plaça de l’Església  n 4.  08960 - SANT JUST DESVERN 
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 

 E-Mail: justipastor@telefonica.net 
www.santjust.org/parroquia 

   Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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