
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per  pregar. . . 
Rebeu l’Esperit Sant. (Jn 20, 19-23) 
 

Senyor, dóna’ns la força del teu Esperit 
perquè siguem missatgers del teu evangeli. 
 

Senyor, que el do d’intel·ligència 
afini la nostra mirada 
perquè et sapiguem veure 
en les circumstàncies que ens toca viure 
i en les persones amb qui ens relacionem. 
 

Que el do de consell 
acompanyi les persones que tenen autoritat 
a fi que amb les seves decisions 
ajudin els més desfavorits 
i els qui veuen minvada 
la seva capacitat de decisió. 
 

Fes-nos forts, Senyor, 
per actuar amb decisió i saber parlar i fer 
sense deixar-nos endur de l’agressivitat. 
 

Que la pietat netegi el nostre cor, Senyor, 
i n’elimini l’amarguesa, la ira, 
la impaciència i les transformi 
en sentiments de comprensió, 
de tolerància i de perdó. 
 

Senyor, que el temps de Pasqua 
que avui s’acaba ens doni embranzida 
per viure amb alegria la rutina de cada dia. 
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 L’ALÈ DE L’ESPERIT 
Aquest diumenge, amb la solemnitat de Pentecosta, la Pasqua 

Granada, acabem el temps pasqual. Cinquanta dies en els quals 

hem celebrat amb joia la Resurrecció del Senyor. Ara, amb 

Pentecosta celebrem la festa de la universalitat de l’Església, 

perquè en aquell dia, els deixebles de Jesús, porucs i desconcertats, 

van deixar el seu ‘confinament’, i empesos per la força de l’Esperit 

continuaren l’obra de Jesús constituint les primeres comunitats.      
 

Jesús durant la seva vida, i sobre tot  els darrers dies, en el seu 

comiat, promet als deixebles l’Esperit de Déu, l’alè de Déu, Ara, 

Jesús Ressuscitat diu als deixebles. “en el vespre d’aquell mateix 

diumenge”:  “Rebeu l’Esperit Sant”. És com si ens ho digués avui i 

cada dia a nosaltres. Amb aquestes paraules podem copsar  la 

proposta: deixem-nos tocar per l’Esperit, , acollim el do de la fe, que 

ens abrandi el foc de l’amor. El nou llenguatge per a la comunicació  

més planificadora serà l’amor.  
 

A l’Evangeli, Sant Joan  situa aquest escenari de la Pentecosta en el 

mateix diumenge de Pasqua, com per dir-nos que la comunicació 

de l’Esperit és inseparable de la mort i resurrecció de Jesús,  i n’és 

el fruit. “Alena damunt d’ells el seu Esperit”, i els envia a continuar 

la seva obra.  
 

La primera lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,1-11) situa 

l’escenari set setmanes després, el dia en que els jueus celebren la 

Pentecosta. “Es trobaven tots junts en el mateix lloc, quan omplí la 

casa la remor d’una ventada impetuosa, i unes llengües com de foc 

es posaren sobre cada un d’ells, i  tots quedaren plens de l’Esperit. 

Molts, quan senten aquells  galileus que parlen entusiasmats de les 

grandeses de Déu, moguts per l’Esperit, es pregunten “descon-

certats” “com  és que cada u de nosaltres els sentim en la  pròpia 

llengua materna?”.  
 

La resposta és que L’Esperit supera les barreres, no coneix 

exclusives,  respecte les diferències i fa que mai no siguin obstacle 

per a la unitat i la comunió, i inspira, als qui han  d’anunciar 

l’evangeli, que trobin a cada temps el llenguatge apropiat perquè 

tothom el pugui descobrir, acollir i entendre en la seva pròpia 

llengua:  els joves i els grans, els practicants i els allunyats, els 

savis i els senzills, els indiferents i els qui no creuen. 
 

Certament, com diu Pau a la segona lectura (1Co 12,3-7.12-13),  

“confessar que Jesús és el Senyor és un do de l’Esperit”.  L’Esperit 

de Déu és per a tothom. “Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o 

lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos” 

un sol cos format per membres diferents, amb dons i serveis 

diferents,  però tots igualment necessaris i pel bé de tots. 
 

Avui, celebrem que tenim l’alè de l’Esperit Sant pel Baptisme i que 

continua venint per a fer una nova creació en nosaltres i en el nos-

tre món. Ens hem de deixar moure per l’Esperit que ens habita, i el 

nostre llenguatge ha de ser “l’amor”,  sent-ne testimonis i servidors.  

 

“L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres. 

No tingueu por d’obrir de bat a bat 

el vostre cor al seu amor” 
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Vine, Esperit Sant. Desperta la nostra fe feble, 

petita i vacil·lant. Ensenya’ns a viure confiant en 

l’amor insondable de Déu, nostre Pare, a tots els seus 

fills i filles, estiguin dins o fora de la teva Església. Si 

s’apaga aquesta fe en els nostres cors, aviat morirà 

també en les nostres comunitats i esglésies. 
 

Vine, Esperit Sant.  Fes que Jesús ocupi el centre de 

la teva Església. Que res ni ningú no el suplanti ni 

l’enfosqueixi. No visquis entre nosaltres sense 

atraure’ns cap al seu Evangeli i sense convertir-nos al 

seu seguiment. Que no defugim la seva Paraula, ni 

ens desviem del seu manament de l’amor. Que no es 

perdi en el món la seva memòria. 
 

Vine, Esperit Sant. .Obre les nostres oïdes per 

escoltar les teves crides, les que ens arriben avui, des 

dels interrogants, sofriments, conflictes i 

contradiccions dels homes i dones dels nostres dies. 

Fes-nos viure oberts al teu poder per engendrar la fe 

nova que necessita aquesta societat nova. Que, a la 

teva Església, visquem més atents a tot allò que neix 

que no pas al que mor, amb el cor sostingut per 

l’esperança i no minat per la nostàlgia. 
 

Vine, Esperit Sant.  Purifica el cor de la teva 

Església. Posa veritat entre nosaltres. Ensenya’ns a 

reconèixer els nostres pecats i limitacions. Recorda’ns 

que som com tothom: fràgils, mediocres i pecadors. 

Allibera’ns de la nostra arrogància i falsa seguretat. 

Fes que aprenguem a caminar entre els homes amb 

més veritat i humilitat. 
 

Vine, Esperit Sant.  Ensenya’ns a mirar de manera 

nova la vida, el món i, sobretot, les persones. Que 

aprenguem a mirar com Jesús mirava els que 

pateixen, els que ploren, els que cauen, els que viuen 

sols i oblidats. Si canvia la nostra mirada, canviarà 

també el cor i el rostre de la teva Església. Els 

deixebles de Jesús irradiarem millor la seva 

proximitat, la seva comprensió i solidaritat envers els 

més necessitats. Ens assemblarem més al nostre 

Mestre i Senyor. 
 

Vine, Esperit Sant.  Fes de nosaltres una Església de 

portes obertes, cor compassiu i esperança 

encomanadissa. Que res ni ningú ens distregui o 

desviï del projecte de Jesús: fer un món més just i més 

digne, més amable i més feliç, obrint camins al regne 

de Déu. J.A. Pagola 

 

 

 

  

►L’ESPERIT ÉS PRESÈNCIA VIVIFICANT 

Els creients al llarg de la història hem cregut en la 

presència vivificant de l'Esperit i a l'hora de mani-

festar-ho, ho hem hagut de fer amb molts llenguat-

ges, i signes perquè  no hi  havia cap paraula que 

pogués expressar la totalitat del seu contingut. 

 - L'Esperit no té rostre, ni tant sols un nom que pugui  

evocar una figura humana. 

 - L'Esperit és com el VENT que bufa allà on vol, com 

l'alè de vida que penetra la carn. S’assembla al vent 
que infla les veles dels vaixells que es fan a la mar. 

 - L'Esperit és com l'AIGUA que purifica, que treu la 

set, que fecunda la terra. 

 - L'Esperit és com FOC irresistible que tot ho posa en 

moviment. S’assembla al foc que escalfa i il·lumina 

 - L'Esperit és com l'OLI que tot ho impregna, fins i tot 

allò més dur. S’assembla a l’oli que amoroseix les 

cremades a la pell o que fa lliscar les peces de les 

màquines  

I, podem afegir: s’assembla al massatge que tonifica 

i enforteix la musculatura dels qui fan esport. 

S’assembla al perfum que escampa olor, a l’ombra 

que protegeix de la calor sufocant. 

L'Esperit és ROSTRE, és VENT, és AIGUA, és FOC, és 

OLI... Obrim-nos a l’Esperit, deixem-lo fer i actuar. 
 

► BATET de la SERRA:  festa major 
Diumenge, 30,  

Festa de la  SANTÍSSIMA TRINITAT 

- a les 12 h, repic de campanes  

- MISSA solemne al Santuari de  

la Santíssima Trinitat 

- Concert de sardanes per ser 

escoltades 
 

►ROMERIA AL SANTUARI DE LA MARE DE 
DÉU DEL MONT (Arxiprestat de l’Alt Fluvià) 

Dissabte, 5 de juny del 2021 
Programa:  
- sortida d’Olot a les 10 h del matí 

- Esmorzar al Pla de Sous (cal dur-se’l) 
- MISSA al Santuari a les 12 h  

- Ofrena a la Mare de Déu del Mont 

- Dinar de germanor al restaurant 

- Comiat i l’hora dels adéus. . . 
Pel que fa a la inscripció, i poder organitzar l’anada 

i el retorn, cal apuntar-se, abans del dimarts, 31 de 

maig. Gil Anglada: 676 877 466. Dinar: 20 € 
 

►VISITA GUIADA AL SANT UARI DEL TURA 
Serà el proper dissabte, 29 de maig, de les 11 a les 

13 h, a càrrec de la profes. Carme Grau. Preu: 5 € 
 

► HAN  MORT  I  HEM  PREGAT  PER  
Pilar Vegara Campmany, als 71 anys 

Cecília Triadó Roquet, als 88 anys    

Concepció Rovira Barris, als 81 anys 

Anita Valeri Puigvert, als 93 anys 

Joaquim Teixidor Subirana, als 71 anys 

Joan Seguí Montesa, als 39 anys  

Isidre Colomer Sala, als 79 anys  

Patllari Espunya Masoliver, als 87 anys 

Joan Ferrés Curós, als 96 anys 

         Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 
 

 

 

 

 

 

 

 


