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LA  SANTÍSIMA TRINITAT 
 

La festa de la Santíssima Trinitat celebra el misteri de Déu, un 
moviment infinit d’entrega i d’acollida  entre Pare, Fill i Esperit 
Sant. Un cercle etern d'amor entre les tres persones divines. 
Nosaltres hem estat fets a la imatge i semblança de Déu, i només 
ens realitzem donant-nos per amor als altres i rebent plenament 
l'amor de Déu per nosaltres. La festa que avui celebrem ens 
convida doncs a ser, a semblança de Déu, plenament un mateix, 
però alhora oberts també als altres i a tota la creació. 
 

L’Evangeli de Mateu, que avui hem escoltat,acaba amb la darrera 
trobada de Jesús amb els seus deixebles. És un moment dolorós 
i intens alhora, que l’evangelista subratlla en ressaltar el fet que  
malgrat que els onze es van postrar, alguns seguien tenint dubtes. 
D’aquest moment cal ressaltar que el Crist tan sols va dir: 
“Aneu!”.Això fa pensar que els feia adonar que no els calia restar 
aturats plantejant se  interminables qüestions sobre  la  tomba  
buida. Cal comprendre, doncs,que la Pasqua no és un final sinó 
un començament. Tot el que Jesús havia dit i fet fins a aquell 
moment era com la preparació de la nova aventura que deixava 
als homes,de la qualla Pasqua és l’albada. 
 

Hi ha tant patiment absurd en la vida de les persones i dels pobles, 
tants conflictes enverinats i abusos contra el Planeta, que no és 
fàcil mantenir la fe en l'ésser humà. Ocupats només en 
l'assoliment  immediat d'un major benestar i atrets per petites 
aspiracions i esperances, correm el risc d'empobrir l’horitzó  
 
 

 
de la nostra existència perdent l'anhel d'eternitat. L’Església 
missionera que nasqué  de les paraules de Jesús: “Aneu a 
convertir tots els pobles”,no  pot  respondre  al manament de 
Jesús sense l’assistència de l’Esperit Sant. Ell és qui dona la força 
necessària per desfer-se dels dubtes i dels mals hàbits. Tan sols 
ell ens anima tothora a anunciar la Bona Nova. 
 

La Trinitat posa en evidència la necessitat de donar, acollir i 
intercanviar vida i amor. És per això que sempre que estimem i 
fem créixer la vida al nostre voltant estem participant de l’amor 
trinitari que  fa possible el nostre veritable ésser. És Jesús qui ens 
envia a anunciar el seu triomf sobre l’odi i la mort, la notícia que 
Déu és el nostre Pare i que l’Esperit és qui ens empeny a tirar 
endavant la història de la salvació. 
 

---------------------------------------------- 
És ser conscients de la nostra fe vol dir ser capaços de donar 
resposta a preguntes com aquestes: Què volem dir quan afirmem 
que Déu és Pare?Què volem dir quan afirmem que  Déu és  Fill? 
Què volem dir quan afirmem que Déu és Esperit Sant? 

---------------------------------------------- 
Vós, Senyor, no pareu d’alimentar la vostra Església amb el cos i 
la sang del vostre Fill, entregat per nosaltres. Escolteu la nostra 
pregària i feu que trobem sempre el nostre goig en la riquesa del 
vostre amor. Per Jesucrist, Senyor nostre. Amén. 
                           

ECOPARROQUIES 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO : Mt 28, 16-20 
 

«Haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» 
 

Hoy, la liturgia nos invita a adorar a la Trinidad Santísima,  un- 
estro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios 
en tres Personas, en el nombre del cual hemos sido 
bautizados. Por la gracia del Bautismo estamos llamados a 
tener parte en la vida de la Santísima Trinidad aquí abajo,  
 
 
 



 
en la oscuridad de la fe, y, después de la muerte, en la vida 
eterna. Por el Sacramento del Bautismo hemos sido hechos  
partícipes de la vida divina, llegando a ser hijos del Padre 
Dios, hermanos en Cristo y templos del Espíritu Santo. En el 
Bautismo ha comenzado nuestra vida cristiana, recibiendo la  

vocación a la santidad. El Bautismo nos hace pertenecer a 
Aquel que es por excelencia el Santo, el «tres veces santo» 
(cf. Is 6,3). 
 

El don de la santidad recibido en el Bautismo pide la fidelidad 
a una tarea de conversión 
evangélica que ha de dirigir 
siempre toda la vida de los hijos 
de Dios: «Ésta es la voluntad de 
Dios: vuestra santificación» 
(1Tes 4,3). Es un compromiso 
que afecta a todos los 
bautizados. «Todos los fieles, de 
cualquier estado o régimen de 
vida, son llamados a la plenitud 
de la vida cristiana y a la 
perfección ó de la caridad» 
(Concilio Vaticano II, Lumen 
gentium, n. 40). 

 

Si nuestro Bautismo fue una 
verdadera entrada en la santi- 
dad de Dios, no podemos contentarnos con una vida 
cristiana mediocre, rutinaria y superficial. Estamos 
llamados a la perfección en el amor, ya que el Bautismo 
nos ha introducido en la vida y en la intimidad del amor de 
Dios. 
 

Con profundo agradecimiento por el designio benévolo de 
nuestro Dios, que nos ha llamado a participar en su vida de 
amor, adorémosle y alabémosle hoy y siempre. «Bendito 
sea Dios Padre, y su único Hijo, y el Espíritu Santo, porque 
ha tenido misericordia de nosotros» (Antífona de entrada 
de la misa). 
 

+Mons. F.Xavier Ciuraneta i Aymí Obispo Emérito de Lleida , 
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INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE   29 20h. Pro populo 

 DIUMENGE  30 11h. 
13h. 

Ferran Asmarats Gallart 
Maria Gómez Serrano (1er aniv.) 

 DISSABTE    5 20h.  

 DIUMENGE   6              11h. 
12h. 
13h. 

Esposos Lluís Millet i Teresa Martí 
Adoració de 12 a 13h. 
Pro populo 

DIMECRES   9 20h. Pepita  Salvat  i  Carme  Salvat   
 

NOU  MINISTERI DE CATEQUISTA 
 

L’11 de maig, el papa Francesc, va establir el “ministeri de catequista”. 
El Papa, l’any 2018, ja havia parlat de la necessitat de donar a aquest 
servei de catequista una dimensió institucional en l’Església. Aquell 
any deia: «Ser catequista, aquesta és la vocació, no treballar com a 
catequista». I va afegir que aquesta «forma de servei que es realitza en 
la comunitat cristiana» calia ser reconeguda «com un vertader i genuí 
ministeri de l’Església». Properament es publicarà el Ritu d’Institució del 
ministeri laical de catequista i seguirem informant. 

 
 

DIUMENGE  VINENT  FESTA DEL  CORPUS 
ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM DE 12 A 13 h. 

 I COL·LECTA EXTRA   
PER  CÀRITAS DIOCESANA DE  SANT FELIU 

 
 
 

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. 
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E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    
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