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“Com el 
Pare m’ha 

enviat  
a mi,  

també jo 
us envio  
a vosal-

tres”. 

PREGÀRIA ARDENT A L'ESPERIT SANT 
OH ESPERIT SANT, 

Ventada fresca de Déu damunt de la nostra vida trontollant i perplexa: 

Veniu al nostre pit amb el raig de llum divina que dissipi les tenebres 
dels nostres cors adolorits. 

Veniu a consolar les penes del vostre poble que travessa la prova del de-
sert de la pandèmia amb l'ànsia de la sanació.  

Doneu el vostre alè als qui malviuen angoixats per la malaltia, o per la 
por o per la pobresa. 

Encoratgeu tots els professionals i voluntaris que s'entreguen perquè no 
se'ns marceixi l'esperança.  

Socorreu les víctimes que han quedat a la intempèrie sense treball i en 
un mar d'incertesa. 

Regueu els brins de germanor solidària de la gent que ha entès que hi 
som per ajudar-nos.  

Renteu la inconsciència dels qui no veuen més enllà  dels seus interessos 
i esbandiu la brutícia dels incívics.  

Poseu nom i escalf a la fredor de les estadístiques i esborreu les falses 
informacions que confonen el poble. 

Feu-nos reconèixer la vostra presència transformadora darrere de cada 
pas endavant, de cada fruit que cau per maduresa.  

Encamineu la recerca de la ciència al servei de la cura i l'harmonia de la 
persona i de la natura. 

Infoneu la vostra saviesa als pares i mestres perquè puguin ensenyar, 
com sigui, camins de vida als més joves. 

Conforteu amb la vostra tendresa l'ànim de la gent gran i dels qui estan 
en més risc. 

Inspireu amb la vostra claredat les decisions dels qui han de guiar el 
poble cap a una nova salut. 

Vesseu els vostres dons damunt l'Església, perquè faci sentir ben prope-
ra la vostra alenada.  

Cremeu amb el vostre foc purificador la malícia que nia als cors dels qui 
busquen el poder al preu que sigui. 

Consoleu els qui estan de dol i necessiten més que mai una càlida abra-
çada.  

Beneïu la tasca de tantes persones bones que no deixen mai de fer el bé 
i que ens indiquen, potser sense saber-ho, on és i qui és el Camí, la 
Veritat i la Vida. 

Amén. 
Miquel Àngel Ferrés 
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REPRENEM LES MISSES A L’ESGLÉSIA 
Després de dos mesos i mig amb les portes tancades de les esglésies, degut a la pandèmia, el 
proper cap de setmana, dies 6 i 7 de juny, reprenem les celebracions amb assistèn-
cia de fidels, amb les degudes precaucions. 
Cal que les persones de risc, delicades de salut, o que hagin tingut contacte amb algú del seu 
entorn contagiat pel virus, evitin anar a l’església. No cal que ens precipitem; no fos cas que 
després haguéssim de retrocedir alguns passos ja fets. En sortiríem perjudicats. 
Abans d’anar a l’església cal tenir present les mesures i consells del cartell que el Bisbat de Gi-
rona ha publicat i que es troba sota aquestes ratlles. Entre les diferents mesures, en remarco 
algunes: 

  

Arribar a l’església 

amb temps per facili-

tar l’organització 

 

Portar la mascareta 

posada 

 

 

Posar-se gel hidroal-

cohòlic a l’entrar a 

l’església 

 

 

Mantenir la distància 

entre les persones 

 

Ocupar els llocs  

assenyalats 

 

No deixar la masca-

reta sobre el banc 

 

No donar-se la mà  

al moment de la pau 

 

Parar la mà  

al moment de  

combregar 
 


