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VENIU, ESPERIT SANT. 
 

La Pasqua ens porta a celebrar, de manera agraïda, el 
do de l’Esperit Sant. L’Esperit que planava sobre la 
creació de Déu i ens ha estat també ofert 
abundosament als homes en la victòria de Jesús sobre 
la mort. L’alè de l’Esperit Sant és el que ens ofereix la 
pau i el perdó, no com les entén el món, sinó tal com 
les vivia Jesús, com la força de l’amor de Déu que és 

capaç de renovar tot el que emmalalteix en la nostra vida. 
Amb l’Esperit Sant, Jesús continua interiorment present en cada persona que li 
obra el cor. Ell fa possible que la doctrina esdevingui vida; que la moral 
esdevingui un camí de creixement en l’estimació veritable; que l’Església sigui 
sempre una comunitat de germans enviada a afrontar els reptes concrets dels 
temps que li toca viure i a promoure arreu la pau que brolla de la justícia. Ell és la 
força que ens permet dominar els nostres dubtes i temors, l’impuls que ens 
empemy al compromís, la tendresa que ens ensenya a tenir cura de tota la seva 
creació, la saviesa que ens fa capaços d’acceptar‐nos tal com som i la 
misericòrdia que ens porta a reconciliar‐nos amb els altres. L’Església sap prou 
bé que sense l’Esperit Sant la fe és tan sols una doctrina teòrica i freda. Com 
podria l’Església viure d’esperança, si no fos de l’Esperit de Jesús ressuscitat? 
Cal saber que, per deixar‐se portar per l’Esperit, és necessari estar despert, 
humil, pobre d’un mateix, i sentir‐se estimat de manera definitiva pel qui és 
l’Amor. Aquesta va ser l’experiència que van viure els apòstols en el dia de 
Pentecostes. Aquell dia, per a nosaltres, no és tan sols un record, l’Esperit és qui 
ens fa possible avui mantenir la certesa que proclama que la salvació de Jesús 
Crist és per a tothom, i que la nostra missió és la d’anar per tot el món i donar‐ne 
testimoni. Sols cal recordar el que Sant Pau va dir als Romans: “L’esperança no 
enganya,   perquè Déu, donant‐nos l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els 
nostres cors”. (Rom 5,5) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Comptem habitualment amb l’ajuda de l’Esperit Sant en la nostra manera de 
complir la missió que Jesús ens ha proposat: fer arribar la Bona Nova del Regne 
de Déu a tothom? O, més aviat, l’Esperit Sant és per a nosaltres el gran 
desconegut o tant sols una figura decorativa a l’hora de pensar en Déu? Enmig 
de les nostres dificultats en favor d’un món més just i respectuós amb la 
naturalesa, creiem que l’Esperit Sant pot sostenir la nostra feblesa? 
 

===================================== 
 

Vine Esperit Sant, acompanya’ns en tot moment! Tu has vingut a nosaltres per 
il∙luminar‐nos i pots fer de la nostra vida un camí cap a l’amor, amb la pau i 
l’esperança com a principis fonamentals de l’existència. Esperit de Déu, vine i 
ajuda’ns a respondre a la crida que ens fas cada dia, perquè proclamen el teu 
missatge d’amor a totes les persones que trobem en el camí 

ECOPARROQUIES 
========================================================== 

 

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

 

Hace unos años, el gran teólogo alemán, Karl Rahner, se 
atrevía a afirmar que el principal y más urgente problema de la 
Iglesia de nuestro tiempo es su "mediocridad espiritual". Estas 
eran sus palabras: el verdadero problema de la Iglesia es 
"seguir caminando con resignación y aburrimiento cada vez 
mayores caminos comunes de una mediocridad espiritual." 

El problema no ha hecho más que agravarse en estas 
últimas décadas. De poco han servido los intentos de reforzar 

las instituciones, salvaguardar la liturgia o vigilar la ortodoxia. En el corazón de 
muchos cristianos se está apagando la experiencia interior de Dios. 
La sociedad moderna ha apostado por "el exterior". Todo nos invita a vivir desde 
fuera. Todo nos presiona para movernos con prisa, casi sin detenerse en nada ni 
en nadie. La paz no encuentra rendijas para penetrar hasta nuestro corazón. 
Vivimos casi siempre en la corteza de la vida. Se nos está olvidando lo que es 
saborear la vida desde dentro. Por ser humana, a nuestra vida le falta una 
dimensión esencial: la interioridad. 

Es triste observar que tampoco en las comunidades cristianas sabemos cuidar 
y promover la vida interior. Muchos no saben lo que es el silencio del corazón, no 
se enseña a vivir la fe desde dentro. Privados de la experiencia interior, 
sobrevivimos olvidando nuestra alma: escuchando palabras con los oidos y 
pronunciando oraciones con los labios, mientras nuestro corazón está ausente. 

En la Iglesia se habla mucho de Dios, pero, ¿dónde y cuándo escuchamos los 
creyentes la presencia callada de Dios en lo más profundo del corazón? ¿Dónde 
y cuándo acogemos al Espíritu del Resucitado en nuestro interior? ¿Cuándo 
vivimos en comunión con el Misterio de Dios desde dentro? 

Acoger el Espíritu de Dios quiere decir dejar de hablar sólo con un Dios al que 
casi siempre colocamos lejos y fuera de nosotros, y aprender a escucharlo en el 
silencio del corazón. Dejar de pensar a Dios con la cabeza, y aprender a 
percibirlo en lo más íntimo de nuestro ser. 

 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/24_pentec_c.htm


 
 
Esta experiencia interior de Dios, real y concreta, transforma nuestra fe. Uno 

se sorprende de cómo ha podido vivir sin descubrirlo antes. Ahora sabe por qué 
es posible creer incluso en una cultura secularizada. Ahora conoce una alegría 
interior nueva y diferente. Me parece muy difícil de mantener por mucho tiempo la 
fe en Dios en medio de la agitación y la frivolidad de la vida moderna, sin 
conocer, aunque sea de manera humilde y sencilla, alguna experiencia interior 
del Misterio de Dios. 

José-Antonio Pagola 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE : 30 20h.  

DIUMENGE: 31 11h. 
 

13h. 

  NO  MISSA       Mn. Miquel Alayrach,  Dolors i Quimeta 
================== 

Natalia  Reina Jiménez 

DISSABTE: 6 20h. Dolors  Escofet  Rubió 

DIUMENGE:7               11h. 
13h. 

 

  
 

    

 
 

Publicat el 27 maig, 2020 
   

               Avui comencen 10 dies de dol oficial en tot l’Estat. 
La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’uneix a tota la ciutadania en acollir aquest període de 
dol oficial que ha declarat el Consell de Ministres, des del dia d’avui i fins les 00:00 hores del 6 
de juny de 2020. 
 

Coincideix aquesta circumstància amb el fet que, a les diverses parròquies de la diòcesi, ja tota 
en la fase 1 de la desescalada, comencen a celebrar-se amb les famílies i les comunitats 
cristianes els funerals per aquells difunts que han estat traspassats durant el període del 
confinament, sigui a causa de la Covid-19 o per altres motius. 
 

Per altra part, a proposta de la Comissió Exejutiva de la CEE, hi ha prevista la celebració d’una 
Jornada pels afectats de la pandèmia a finals del mes de juliol. Es contempla la possibilitat de 
dues dates: O bé el 26 de juliol, festa de sant Joaquim i santa Anna, patrons de la gent gran, el 
grup social més colpejat per la malaltia, o bé el 25, solemnitat de sant Jaume, patró d’Espanya. 
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https://conferenciaepiscopal.es/jornada-por-los-afectados-de-la-pandemia/
https://bisbatsantfeliu.cat/


 

 

 

HORARI  DE  MISSES A LA 
PARRÒQUIA 

 

DISSABTES  A  LES  20 H. CATALÀ 
DIUMENGES A  LES  11H. 

CATALÀ   NO  MISSA 
    I  A LAS  13 H.  CASTELLANO 

 

=================================== 

 

HOGAR  NTRA.  SRA.  DE  
LOURDES 

 

CONTINUEN  SUPRIMIDES 
LES  MISSES  

 FINS  A  NOU  AVIS 
 

SIGUEN  SUPRIMIDAS 
                                 LAS  MISAS 

                                      HASTA  NUEVO AVISO 
  

================================ 
 
 
 

 

 

 
 

 


