
 

Quan fem la professió de fe manifestem 
amb convicció que creiem en l’Esperit 
Sant. No hi recordem només que l’Esperit 
Sant davallà sobre els apòstols en aquella 
festa jueva de la Pentecosta, sinó que avui 
continua venint amb els seus dons a l’Es·

glésia, a cadascun de nosaltres, i també a moltes altres 
persones malgrat que no en siguin conscients.
Avui ens cal també «mostrar» com l’Esperit Sant continua 
present i actuant en l’Església i en les persones oferint 
els seus dons: saviesa, intel·ligència, consell, fortalesa, 
ciència, pietat i temor de Déu. Ho intento «mostrant» al·
guns fets.
– El naixement i creixement de l’Església. Aquells onze 
apòstols i altres deixebles de Jesús, jueus d’un petit país, 
commocionats encara per la mort de Jesús en creu i amb 
la novetat inesperada de la resurrecció, són capaços d’ini·
ciar el seu testimoniatge i de reunir una comunitat de se·
guidors de Jesús, gràcies a l’Esperit rebut en la festa de 
Pentecosta.
– L’impuls missioner de les primeres comunitats cristia·
nes i dels primers testimonis com Pau, Bernabé i altres 
que trobem en els fets dels apòstols sorgeix gràcies a 

l’Esperit.
– L’existència i la 
missió de l’Església 
durant 21 segles, 
conscients que 
som Poble de Déu 
format per perso·
nes limitades i pe·
cadores, afrontant 
totes les situacions 

i fets de la història, ha estat possible gràcies a l’Esperit.
– El testimoni dels màrtirs de tots els temps que han mort 
per ser fidels a la fe en Crist i perdonant els seus botxins 
mostra la presència de l’Esperit.
– Les respostes de l’Església als importants reptes his·
tòrics de recollir i comunicar les grans obres de la intel·
ligència humana i de la saviesa sobre Déu, la creació de 
monestirs, d’asils, hospitals, escoles, universitats... són 
obra de l’Esperit.
– L’elecció del papa Francesc, el seu magisteri continuat, 
les seves actituds, l’esperança que ha suscitat, les seves 

orientacions per a la vida i missió de l’Església per una 
economia i una ecologia humanitzades, la defensa de tota 
persona que sofreix, l’admiració i valoració que provoca 
en creients i no creients... mostra l’acció de l’Esperit.
– Al vespre de ser ordenat capellà, quan, després de la 
litúrgia, de la festa, de les felicitacions, et quedes sol da·
vant Déu, penses i pregues: «Però jo, Senyor, si no soc 
cap sant, si soc incoherent, si soc pecador, si no estic 
preparat... si hi ha joves molt millors que jo, per què a 
mi?». Aleshores recordes que durant la celebració tam·
bé vàrem invocar l’Esperit Sant. Ser capellà és obra de 
l’Esperit Sant. No es tracta de mèrits personals, ni pots 
comptar amb la teva bona voluntat. Vaig viure molt ampli·
ficada aquesta mateixa experiència quan em varen orde·
nar bisbe.
– La tasca dels sanitaris, dels treballadors dels serveis 
essencials, dels capellans, dels voluntaris, i la paciència 
i fortalesa de les famílies en aquest temps de pandèmia 
també són obra de l’Esperit.
– Hem conegut persones que s’han abocat al servei dels 
altres germans, especialment dels més pobres, sense fer 
cap soroll, sense cap gratificació humana. Són persones 
que han cuidat malalts fins a l’esgotament de les pròpies 
forces. Hi ha matrimonis que han superat tota mena de 
proves amb fermesa i fidels al seu amor... amb la força de 
l’Esperit.
Avui, festa de Pentecosta, ens cal professar la fe en l’Es·
perit, captar la seva presència i demanar: «veniu, Esperit 
Sant!».

CREC EN L’ESPERIT 
SANT!
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«Avui l'Esperit Sant 
continua actuant en 

l’Església i en les 
persones»



SALM 103

R. Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra. (o bé: 

Al·leluia)

Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
Que en són de variades, Senyor, les 

vostres obres
la terra és plena de les vostres criatures.

Si els retireu l’alè, el vostre alè, expiren
i tornen a la pols d’on van sortir.
Quan envieu el vostre alè, reneix la 

creació,
i renoveu la vida sobre la terra.

Glòria al Senyor per sempre.
Que s’alegri el Senyor contemplant el 

que ha fet.
Que li sigui agradable aquest poema.
Són per al Senyor aquests cants de goig.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL SISÈ DIUMENGE DE PASQUA

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre dels Fets dels Apòstols, 2, 1-11

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts 
en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es 
girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. 
Llavors se’ls aparegueren unes llengües de foc, que es distribuïren i es 
posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i 
començaren a expressar·se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els 
concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de 
totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la 
gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en 
la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots 
aquests que parlen? Com és que cadascun de nosaltres els sentim en la 
nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi 
ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont a 
l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirene; 
hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però 
tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres 
pròpies llengües». 

Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint, 12, 3b-7.12-13

Germans, ningú no por confessar que Jesús és el Senyor si no és per do 
de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els 
distribueix és un de sol. Són diversos els serveis però és un de sol el Senyor 
a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu que 
els fa valent·se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit 
distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos 
humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni 
que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus 
o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos. I a tots 
ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 20, 19-23

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les por·
tes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: 
«Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles 
s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el 
Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors alenà damunt 
d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els 
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran 
sense perdó».

La nova Pasqua
L’aparició del Ressuscitat als deixebles 
revela el significat de l’esdeveniment 
pasqual: tots som advocats universals 
de la revelació del Crist i, per tant, del 
Déu viu. I no estem sols en aquesta 
missió, sinó que comptem amb el do 
de l’Esperit, i amb això també compar·
tim la força de la vida que acompanya 
la Pasqua. Ara estem en un nou temps, 
ja no sota el domini de la culpa, sinó del 
perdó. I potser és això, el perdó: oferir 
al proïsme la vida en plenitud, que és la 
vida dels seguidors de Jesús, de la co·
munitat cristiana. I tota aquesta comu·
nitat es constitueix al voltant del Jesús 
viu i present, crucificat i ressuscitat. Tota 
ella dona testimoni en el món de la re·
alitat de l’amor del Pare, veritable criteri 
de llibertat.

 Joaquim Malé i Ribera
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Comença un Any «Laudato si’» 
promulgat pel papa Francesc
El papa Francesc va anunciar un Any Laudato si’ del 24 de maig de 2020 al 24 de 
maig de 2021 clamant per «un món més fratern i més sostenible». En el cinquè 
aniversari de la publicació de la seva encíclica social i ecològica, Laudato si’, des·
prés d’una setmana d’agraïda commemoració, s’inicia ara un any per reflexionar 
sobre aquest text i la cura de la Creació. El Papa dona tres recomanacions: una 
«ecologia integral» i «un món més fratern i més sostenible». «Una ecologia in·
tegral implica dedicar una mica de temps a redescobrir la serena harmonia amb 
la creació», va dir el Papa a la pregària del Regina Coeli de la festa de l’Ascensió. 
Després va convidar a reflexionar sobre el nostre estil de vida i els nostres ideals. 
També va demanar «contemplar el Creador, que viu entre nosaltres i en el que 
ens envolta» (Laudato si’, 5).
En una oració, el Papa desitja convidar «a escoltar i respondre al clam de la terra 
i al crit dels pobres», i expressa el desig que «els sofriments actuals siguin els 
dolors del naixement d’un món més fratern i durador».
Ell vol «cridar l’atenció sobre el clam de la Terra i dels pobres». Gràcies a la ini·
ciativa del Dicasteri vaticà per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, la 
Setmana Laudato si’ que acabem de celebrar florirà en un any especial d’aniver·
sari d’aquesta encíclica. Va insistir en la fraternitat humana: «Convido totes les 
persones de bona voluntat a unir·se a nosaltres per cuidar la nostra casa comuna 
i els nostres germans i germanes més fràgils».
El Papa ha compost aquesta oració per a aquest any especial Laudato si’:

Déu amorós,
creador del cel, de la terra i de tot el que contenen.
Obriu les nostres mentalitats i toqueu els nostres cors,
perquè puguem ser part de la creació, el vostre regal.

Feu-vos present per als necessitats en aquests temps difícils,
especialment per als més pobres i vulnerables.
Ajudeu-nos a mostrar una solidaritat creativa
per fer front a les conseqüències d’aquesta pandèmia global.

Feu-nos valents per acceptar els canvis realitzats
en ordre al bé comú.
Ara més que mai, que puguem sentir
que tots estem interconnectats i interdependents.

Feu-nos capaços d’escoltar i respondre
el clam de la terra i el crit dels pobres.
Que els sofriments actuals siguin els dolors de part
d’un món més fratern i més sostenible.

Sota la mirada amorosa de Maria Auxiliadora,
us ho demanem per Crist Senyor nostre.

Amén.

Els ecònoms i delegats diocesans per 
als assumptes econòmics dels bis·
bats amb seu a Catalunya informen 
que recentment s’ha millorat el règim 
dels donatius desgravables previstos 
a la legislació vigent (Llei 49/2002) 
per a les entitats sense fins lucratius, 
a la qual està sotmesa també l’Esglé·
sia catòlica.
Aquesta modificació implica que, 
amb efectes del dia 1 de gener de 
2020, tots els donatius a l’Església 
catòlica desgravaran a la declaració 
de l’IRPF de la següent manera: els 
primers 150 euros, desgravació del 
80 %; a partir dels primers 150 eu·
ros la desgravació serà del 35 %; i si 
en els dos anys anteriors s’haguessin 
realitzat donatius per import igual o 
superior al de l’any anterior, llavors 
tindran un 40 % de desgravació a par·
tir dels 150 euros.
Convé que els fidels i els amics 
de l’Església tinguin coneixement 
d’aquesta millora perquè continuïn 
col·laborant per al sosteniment de 
les economies parroquials i diocesa·
nes.
Per tal de facilitar els donatius a les 
parròquies i evitar desplaçaments, 
també poden fer servir la platafor·
ma www.donoamiiglesia.es o, alter·
nativament, donant a la parròquia 
les seves pròpies dades bancàries, 
i des de les administracions dioce·
sanes dels bisbats s’encarregaran 
de fer arribar al compte parroquial 
determinat els donatius dels seus 
feligresos.
Més informació al portal www.dono-
amiiglesia.es.

MIRADOR

Millora del règim 
dels donatius 
desgravables

Misses dominicals per internet des de 
la Catedral de Girona, fins a Corpus
El bisbe Francesc presideix, cada diumenge a les 11 del matí, la missa 
des de la Catedral de Girona. Es retransmet en directe pel canal You·
Tube del Bisbat de Girona, al qual es pot accedir a través de l’adreça 
www.youtube.com/bisbatgirona.
Us recordem que aquestes retransmissions s’allargaran fins a Corpus. 
Així, a banda d’aquest diumenge 31 de maig (Pentecosta), es podran 
seguir les celebracions dels diumenges 7 de juny (Santíssima Trinitat) i 
14 de juny (Corpus), en aquest darrer cas a les 7 de la tarda.



SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge de Pentecosta, 31 maig. La 
Visitació de la Mare de Déu. Venerada al 
convent dels pares caputxins d’Arenys 
de Mar. St. Ponç de Girona (+ 304), 
màrtir, primer bisbe de Girona i nascut a 
Fontajau segons la tradició. Després del 
res de Completes, s’acaba el temps de 
Pasqua. Lectures: Ac 2,1·11/ Sl 103/ 1C 
12, 3b·7.12·13/ Jo 20, 19·23.
Dilluns 1 juny. Benaurada Verge Maria, 
Mare de l’Església. St. Justí, màrtir a 
Roma (+ 165). St. Énnec (Íñigo) d’Oña 
(+ 1060), abat. Lectures: Gn 3, 9·15.20 
o Ac 1,12·14/ Sl 86/ Jo 19, 25·34.
Dimarts 2. Els sants quatre màrtirs de 
Girona: Germà, Paulí, Just i Sici (s. III). 
Patrons dels constructors, arquitectes 
i paletes de Girona. Venerats a la Ca·
tedral de Girona. Sts. Marcel·lí i Pere, 
màrtirs (+ 303). Sta. Blandina (s. II), 
verge màrtir. Lectures: 2 Pe 3,12·15a. 
17·18/ Sl 89 / Mc 12,13·17.
Dilluns, 3. St. Carles Luanga i com·
panys màrtirs a Uganda (+ 1886). Sta. 
Clotilde (+ 545), reina. Lectures: 2Tm 
1,1·3.6·12/ Sl 122/ Mc 12, 18·27.
Dimarts, 4. Stes. Noemí i Rut (s. XII 
aC), personatges de l’Antic Testament. 
Festa de Jesucrist, Gran Sacerdot per 
sempre. Lectures: Gn 22, 9·18 o He 
10, 4·10/ Sl 39/ Mt 26, 36·42.
Dimecres, 5. St. Bonifaci (+ 754), bis·
be màrtir. Stes. Círia, Màrcia, Valèria 
i Zenaida (+ 311), màrtirs. Lectures: 
2Tm 3, 10·17/ Sl 118/ Mc 12, 35·37.
Dijous, 6. St. Marcel·lí Champagnat 
(+ 1840), fundador de la comunitat 
dels Germans Maristes. St. Norbert 
(+ 1134), bisbe. Sta. Paulina de Roma 
(+304), màrtir. Lectures: 2Tm 4, 1·8/ Sl 
70/ Mc 12, 38·44.
LITÚRGIA DE LES HORES: setmana I.

Vetlla de la Pentecosta d’Església Jove a través 
d’internet 

Aquest dissabte 30 de maig, a les 
22.30 h, Església Jove –la marca 
del Secretariat Interdiocesà de 
Joventut– ha convocat una vetlla 
de Pentecosta a través d’internet. 
Setze joves de Catalunya i Mallor·
ca han preparat les pregàries i els 
cants, en la que serà una molt bona 
manera de celebrar junts la festa 
de Pentecosta en la situació de 

desconfinament en què ens trobem. 
S’hi podrà accedir a través del canal a YouTube d’Església Jove, i 
també des de les xarxes socials de les diferents delegacions de 
joves (Girona: www.instagram.com/jovesbgirona).

Estrena d’un documental sobre l'Església confinada

La Covid·19 i el confinament 
han portat a situacions ex·
cepcionals i doloroses, però 
també històries de solidaritat i 
humanitat úniques. Les perso·
nes d’Església n’han protago·
nitzat moltes, algunes de les 
quals han quedat recollides 

en el documental Església confi(N)ada, d’Animaset. Dirigit per 
la periodista Laura Mor, s’hi explica com ha viscut l'Església a 
Catalunya el confinament i què significa ser cristià en temps de 
coronavirus. Entre els testimonis, hi ha el de Mn. Sebastià Aupí, 
i també es podran veure imatges de les accions solidàries de les 
clarisses de Vilobí d’Onyar i dels caputxins d’Arenys de Mar. El 
documental s’estrena aquest diumenge 31 de maig a les 13 h a 
8 TV i a través de la plataforma digital de La Vanguardia.

UN COP DINS

DURANT LA 
CELEBRACIÓ

Mantingues la distància 
de seguretat d’1,5 m en 

tot moment  

Quan t’asseguis al 
banc, ocupa els llocs 

assenyalats   

No toquis ni 
besis cap 

imatge 

La col·lecta no es farà 
durant l’ofertori sinó al 
final de la celebració 

No deixis mai la 
mascareta sola al 

banc

Evita el gest de 
la pau i el 

contacte físic   

Quan 
combreguis, 

fes-ho amb la mà    

Per a més informació, consulteu la pàgina web del Bisbat de Girona: 
www.bisbatgirona.cat

Fes cas de les 
indicacions

No agafis 
cap paper 
ni cantoral   

Mesures i consells de prevenció
per evitar el contagi de la 
COVID-19 a les esglésies

ABANS 
D’ENTRAR

Arriba a 
l’església 

amb temps

Porta la 
mascareta 

posada 

Evita les 
aglomeracions 

a la porta  

A L’ENTRADA

Posa’t gel 
hidroalcohòlic 


