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PASQUA GRANADA 
 DELS FRUITS DE L’ESPERIT 

 

Aquesta frase tradicional per enquadrar la segona Pasqua en la nostra tradició cristiana, em 
serveis per situar l’escrit en el seu context d’espai i temps que viurem aquest cap de setmana en 
complir-se la cinquantena, des del dia de la Pasqua de resurrecció. D’aquí la paraula: 
PENTECOSTA. 
Els teòlegs en mesurar els temps de la intervenció de Déu en la història nostra assenyalen que 
des del no res amb la creació i fins a Jesús, ha estat el període més explícit del Pare com a 
“creador”i guia del poble d’Israel. En venir Jesús al món i fins a la seva ascensió, l’explicitació 
històric-temporal com el temps del Fill de Déu. I quan és donat l’Esperit Sant als apòstols amb 
Maria, la mare de Jesús, i les altres persones reunides amb ells, és l’inici del temps de l’Esperit 
que va fins a la fi del món. 
La presència de l’Esperit en cada persona és la permanent actuació de la gràcia de Déu que ens 
va servint el do del seu Esperit, perquè no ens desorientem per camins que no ens fan ser 
conseqüents amb la nostra vida, segons els valors de l’Evangeli de Jesús. 
La unitat en la Trinitat fa que no siguin períodes de temps de la nostra història sense cap mena 
de relació; és una manera de raonar nostra com humans, però Déu actua sempre tal com Ell és, 
i present en la nostra història. Des de la fe acollim ara l’Esperit que es fa present amb la seva 
força interior en nosaltres. Com a Veritat que és se’ns revela i ens condueix a  la Veritat plena, 
que és la que ens fa lliures. 
Els fruits de l’Esperit es donen a conèixer amb la nostra manera de viure. En la mesura que són 
font de vida per a valors que s’identifiquen amb el missatge de Jesús, i esdevenen el nostre 
testimoniatge de vida. Confiança que Jesús ja mostrà quan envià als seus deixebles a proclamar 
l’Evangeli per tot el món. 
Es tracta de la nova manera de mostrar Jesús el seu acompanyament i que estarà amb nosaltres 
tot el temps, fins el darrer dia d’aquest món, que només el Pare sap quan esdevindrà... 
La presència de l’Esperit agermana, guia, omple del seu amor, fa valorar els germans, insisteix 
amb els valors propis de l’Esperit, ell és l’impossible que només des de la vivència espiritual es 
pot seguir...Conscienciar això fa viure amb tot el sentit millor el que la vida d’aquest món ens 
depara:  amb saviesa, enteniment, consell, fortalesa, ciència, pietat i temor de Déu. 
La Pasqua granada hem de deixar que ens aporti els veritables fruits. Ben segur que tots els 
volem. Segur que si seguim el camí de Jesús aquest fruits seran en tots nosaltres i, per tant, 
seran vistos en la nostra manera de fer i facilitarem que la convivència sigui millor per a tots. ¿ No 
podria ser aquest el nostre compromís com a cristians i col·laboradors d’un món millor? 

 
BONA PASQUA DE L’ESPERIT SANT, 

PER A TOTES I  TOTS. 
                                                                                                           Mn. Joaquim Rius 
 

 
 
 
 



 
 
 

COMENTARIO   AL   EVANGELIO   DE   HOY:  jn 15, 26-27;16,12-15 
 

Poco a poco estamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no necesitamos estar en contacto con lo 
mejor que hay dentro de nosotros. Nos basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin 
alma y alimentarnos solo de bienestar. No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven, Espíritu Santo, y 
libéranos del vacío interior. 
  

Hemos aprendido a vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Nos 
movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. Estamos cada vez 
mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Ven, Espíritu Santo, y libéranos de la 
desorientación. 
  

Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos preocupa quedarnos sin luz para 
enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más escépticos, pero también más frágiles e inseguros. 
Queremos ser inteligentes y lúcidos. Pero no encontramos sosiego ni paz. Ven, Espíritu Santo, y libéranos 
de la oscuridad y la confusión interior. 
  

Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿ vivir qué? Queremos sentirnos 
bien, sentirnos mejor, pero ¿ sentir qué? Buscamos disfrutar intensamente de la vida, 
sacarle el máximo jugo, pero no nos contentamos solo con pasarlo bien: hacemos lo que 
nos apetece. Apenas hay prohibiciones ni terrenos vedados. ¿ Por qué queremos algo 
diferente? Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a vivir. 
  

Queremos ser libres e independientes, y nos encontramos cada vez más solos. 
Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a veces tan aburrido. 
Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear contactos vivos y amistosos. Al 

sexo lo llamamos "amor", y al placer "felicidad", pero ¿ quién saciará nuestra sed? Ven, Espíritu Santo, y 
enséñanos a amar. 
  

En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado reprimida o atrofiada dentro de 
nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos y 
sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos 
aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a creer. 
  

Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así peregrinamos todos muchas veces por la 
vida. En la fiesta cristiana del Espíritu Santo, a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos, 
exhalando sobre ellos su aliento: "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu que sostiene nuestras pobres 
vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros y reavivar nuestra existencia por caminos que 
solo él conoce. 

                                                                                                                   José-Antonio Pagola 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE: 19 20h. Josep  i  Dolors 

DIUMENGE: 20 11h. 
13h. 

 

DILLUNS: 21 8’30h. Missa a la Residè  ncia d’Avis  

DIMARTS: 22 20h.  

DIMECRES: 23 20h.  

DIJOUS: 24 20h.  
DIVENDRES: 25 20h.  
DISSABTE: 26 20h.  
DIUMENGE: 27               11h. 

13h. 
Francisco Romagosa Mata 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REUNIONS 
DIJOUS dia 24, des de les 12h., preveres, de l’arxiprestat. A la casa de l’Església de Sant Feliu.  

 

TROBADA  FESTIVA  DE  FI  DE  CURS  DE  CATEQUESI 
El proper divendres a les 17’30h. els infants que han participat dels cursos de catequesi, ens 
trobarem per acomiadar-nos del ritme setmanal que hem fet  de grup.  
També per recordar-nos que els amics de Jesús ho hem de ser sempre i, esperem, que els pares 
els ajudin a tenir-ho present. 

 

CONDOLENÇA 
 
La donem als familiars d’En Llorenç Rosell Bosch. I desitgem que el difunt gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 

 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
 

Dilluns dia 22, de 19’30, com cada  mes, farem una estona de pregària des de les 19’30h. 
fins a les 20h. És una pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
 
 

 
CONCERT  DE  CANT  GREGORIÀ  A  L’ATENEU 
 
Dintre el centenari de l’Ateneu, el Grup de Can Gregorià, farà un concert el Diumenge dia 27, a les 
18h.  


