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XTANTS:  ALÒ  QUE  FEM,  ALLÒ  QUE  SOM 
 

Ja s’ha iniciat la campanya de la declaració de l’IRPF. Com a contribuents, un any més tenim 
l’opció de marcar-hi la casella a favor de la tasca de l’Església catòlica. Tenim una nova 
oportunitat d’ajudar al sosteniment d’aquesta institució i a fer possible l’acció social que realitza. 
Aquesta campanya de la renda ha començat just un any després de l’inici de la pandèmia de la 
Covid-19. A finals de març de 2020, en poc més de dues setmanes, les parròquies, el 
Seminari, les entitats socials, tota l’Església diocesana van posar-ho tot a disposició d’una 
societat necessitada. Una Església que és molt més d’allò que es veu. De manera discreta, 
sovint en silenci, posa a disposició de tothom no només els seus recursos, sinó també el més 
valuós que pot lliurar: les persones que en formen part. Sacerdots, religiosos i religioses, 

voluntaris, tots al servei de tots. Però també edificis, 
recursos, iniciatives, creativitat davant una situació 
que ha mostrat les nostres debilitats. 
 
Tenint en compte la intensitat d’aquesta crisi 
econòmica i social que ha provocat aquesta 
pandèmia, ara és més important que mai marcar 
la X en la declaració de l’IRPF, per destinar el 0,7% 
dels nostres impostos a les activitats de l’Església 
catòlica i també a altres  
 
finalitats socials. Cal recordar que no és excloent 
marcar les dues caselles en la nostra declaració. 
 

El sistema vigent, que s’ha adaptat a Espanya des de l’any 2007, no té cap assignació als 
Pressupostos Generals de l’Estat; és respectuós, per tant, amb la voluntat del contribuent, i 
lliure, a més d’adequar-se a la situació econòmica que travessa el país en cada moment. Si hi 
ha més ingressos, el 0,7% corresponent de la casella representa un import més gran. Si 
l’economia està més debilitada, allò que es destini a l’Església serà menor. 
 
Milions de persones van marcar la X en el darrer exercici i, amb això, van posar al descobert la 
bellesa de la tasca de l’Església que, moltes vegades, sent ignorada i ocultada, continua 
desenvolupant la seva tasca pel bé de tots. Com a les persones que estimem, enyoraríem 
l’Església si no hi fos, si ens manqués la seva mà estesa de manera desinteressada en tot allò 
que és material i en tot allò que és espiritual. 
 
Tenim la possibilitat de marcar la casella de l’Església, la de Altres fins d’interès social, les 
dues al mateix temps o cap d’elles, i destinar així, lliurement, un percentatge dels nostres 
impostos a un fi concret. 
 
Un altre aspecte: Ni es paga més, ni es retorna menys. És un pur exercici de llibertat i de 
solidaritat. 
 



L’assignació tributària és una decisió lliure des de la qual els ciutadans aposten per la persona i 
la seva dignitat. A més, és un signe de que tota la societat camina unida en el bé comú. 
Seguim demanant que es marqui la X per un món millor, per mirar a la persona, a l’home i a la 
dona, cara a cara, en tot allò que són, en la plenitud de la seva dignitat. A tots i per a tots: 
gràcies.                           
                                                                                                                

 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO:Jn 20,19-23 
 

«Recibid el Espíritu Santo» 
 

Hoy, en el día de Pentecostés se realiza en cumplimiento  de la promesa que 
Cristo había hecho a los Apóstoles. En la tarde del día de Pascua sopló sobre ellos 
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo» (Jn 20,22). La venida del Espíritu Santo el 
día de Pentecostés renueva y lleva a plenitud ese don de un modo solemne y con 
manifestaciones externas. Así culmina el misterio pascual.  
 
El Espíritu que Jesús comunica, crea en el discípulo una nueva condición humana, 

y produce unidad. Cuando el orgullo del 
hombre le lleva a desafiar a Dios 
construyendo la torre de Babel, Dios confunde 
sus lenguas y no pueden entenderse. En 
Pentecostés sucede lo contrario: por gracia 
del Espíritu Santo, los Apóstoles son 
entendidos por gentes de las más diversas 
procedencias y lenguas.  
 
El Espíritu Santo es el Maestro interior que 
guía al discípulo hacia la verdad, que le 
mueve a obrar el bien, que lo consuela en el 

dolor, que lo transforma interior-mente, dándole una fuerza, una capacidad nuevas.  
 
El primer día de Pentecostés de la era cristiana, los Apóstoles estaban reunidos en 
compañía de María, y estaban en oración. El recogimiento, la actitud orante es 
imprescindible para recibir el Espíritu. «De repente, un ruido del cielo, como de un 
viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas 
lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno» (Hch 
2,2-3). 
 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a predicar 
valientemente.Aquellos hombres aterrorizados habían sido transforma-dos en 
valientes predicado-res que no temían la cárcel, ni la tortura, ni el martirio. No es 
extraño; la fuerza del Espíritu estaba en ellos.  
 
El Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, es el alma de mi 
alma, la vida de mi vida, el ser de mi ser; es mi santificador, el huésped de mi 
interior más profundo. Para llegar a la madurez en la vida de fe es preciso que la 
relación con Él sea cada vez más consciente, más personal. En esta celebración 
de Pentecostés abramos las puertas de nuestro interior de par en par.  
 

Mons. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo  electo de Sevilla.  
                                                         

 
 

 



 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE   22 20h. difunts família Junquera-Ezquerra 

 DIUMENG   23 
 Pentecosta 

11h. 
13h. 

 
Pro populo. Cantada per Just Gospel Cor 

 DISSABTE  29 20h. Pro populo 

 DIUMENGE  30               11h. 
13h. 

Ferran Asmarats Gallart 
María Gómez Serrano   
   

 

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA  ( en twitter ) 
 

"Los católicos lamentamos las palabras de burla de un político contra los católicos, algunos de 
los cuales también le votan a él o son miembros de su partido. Por favor, aborden los temas 
que afectan gravemente a la sociedad: trabajo digno, vivienda, cohesión social, 
familia..."   Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de ERC, había dicho que "los cristianos no 
pueden dar “lecciones de normalidad” ya que ellos creen en “serpientes que hablan, palomas 
que embarazan, que las mujeres provienen de la costilla de un hombre y que si todos y todas 
nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará a todos y todas”.  

 

 

HORA  SANTA  PER  JOVES 
 

El proper dissabte 29 tindrem la segona “Hora Santa” amb exposició del Santíssim  Sagrament 
per joves. A les 21 h, ens trobarem per viure un intens moment de pregària davant del Senyor 
exposat a la custodia. 

 

  REUNIONS 

 
DILLUNS  dia  24  Consell Pastoral Parroquial a les 20,30h.Pressencial.  
 

 
Despatx parroquial, 

 Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

 diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h. i diumenge 12,30h. 

Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 
E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat 

www.santjust.org/parroquia 
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