
 
 
 
 
 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 
 

5. El camí conjunt de les Esglésies amb seu a Catalunya  
5.1. El mestratge de l’Esperit  
En el prefaci de les resolucions del Concili Provincial Tarraconense els 
bisbes antecessors nostres van escriure: «No podem ni volem reduir la 
pastoral a un problema de simple reorganització i coordinació, sinó que 
cerquem de reunir el poble de Déu en l’Esperit Sant». Aquestes paraules, 
que ens fem nostres, assenyalen l’esperit amb què volem afrontar el futur de 
les nostres Esglésies diocesanes. Reunir el poble sant de Déu signi ca per 
damunt de tot que reconeixem l’Esperit, enviat pel Pare en nom del Senyor 
ressuscitat, com l’artífex de la comunió eclesial i de la delitat a l’Evangeli 
(vegeu Joan 14,26). No hi ha acció missionera sense el do i la invocació de 
l’Esperit Sant, sense el seu mestratge, sense el seu impuls.  
De fet, l’acció de l’Església no equival a un voluntarisme, com si tot 
depengués de la quantitat d’esforços que s’hi aboquen. És alliçonador, en 
aquest sentit, l’episodi bíblic de Gedeó, narrat en el llibre dels Jutges. 
Gedeó ha aconseguit aplegar un contingent de milers d’homes per lluitar 
contra els madianites i alliberar Israel del jou d’aquells. Llavors Déu li 
parla: «Portes massa gent amb tu perquè jo us doni la victòria contra els 
madianites. Els israelites podrien gloriar-se dient que els ha salvat la pròpia 
força, i no jo» (7,2). Si no assolim de comunicar amb força l’Evangeli, no 
és perquè siguem pocs. El nombre no és indicatiu de cap resultat. Ben al 
contrari, la història és plena d’exemples de grans missioners cristians que, 
amb poques forces, van aconseguir molt. És bo recordar aquí la gura del 
gran missioner i bisbe català sant Antoni Maria Claret, del qual el 2020 
commemoràvem els 150 anys de la seva mort. I és que tot depèn del do de 
l’Esperit, i també de la pregària fervent, de la passió per l’Evangeli, de la 
qualitat del testimoni de vida, en una paraula, de l’actitud espiritual dels 
deixebles missioners. Com diu el Papa Francesc, «l’Esperit Sant construeix 
la comunió i l’harmonia del poble de Déu» i «ens fa capaços d’entrar en la 
comunió perfecta de la Santíssima Trinitat, on tot troba la seva unitat» 
(Evangelii gaudium 117).■              (continuarà) 
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DIUMENGE I DE DURANT L’ANY (C) 
 

BAPTISME DEL SENYOR 
 

vui, acabades les festes de Nadal, en aquest primer 
diumenge de durant l’any, contemplem des d’un altre 
angle la mateixa manifestació de Déu als homes que 
celebràvem el dia de l’Epifania: Jesús, en el Baptisme 

en el Jordà, és ungit pel Pare per a dur a terme la Missió 
salvadora, alliberadora del pecat. 
Veiem en aquest Jesús un apropament als pecadors, als qui 
s’han allunyat del camí recte. Això ens ha d’alegrar, ja que 
pecadors, ho som tots. Per això també ell es fa batejar per Joan 
en el Jordà. No pas perquè ell fos pecador, sinó per salvar del 
pecat, per mitjà de l’aigua, els qui s’acosten al Baptisme. 
Jesús, –no oblidem el significat del seu nom: “Déu salva”– ha 
vingut a salvar dels pecats el seu poble. Per això, enmig de la 
fila dels pecadors cridats a conversió, es pot sentir la veu del cel 
que afirma: “Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m’he 
complagut”. 
Pel Baptisme, també nosaltres som fills estimats de Déu. Per 
això afirmem que el Baptisme ens fa fills de Déu. 
El camí de l’evangeli comença amb la conversió del cor i la 
remissió dels pecats. A la crida a la conversió ha de seguir una 
autèntica renovació del cor. Renovació que és, certament, fruit 
d’una decisió personal, quan arrepentits del mal que hem fet, 
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ens proposem de caminar pel camí recte. Però que sobretot és 
obra de l’Esperit Sant que ens regenera, ens fa homes nous. Do 
de la gràcia divina que ens purifica. “Ell us batejarà amb 
l’Esperit Sant i amb foc”. 
La missió salvadora de Jesús es segueix realitzant avui, per 
mitjà de l’Església. Els sagraments són la paraula salvadora que 
Déu continua adreçant a tota la humanitat. Són els signes 
eficaços que realitzen realment la santificació de cada persona 
que els rep. Són el do gratuït de l’amor de Déu que es vessa a 
mans plenes sobre tota la humanitat. 
Agraïm, doncs, el do del Baptisme. Renovem avui la professió 
de fe baptismal, que un dia van fer els nostre pares i padrins per 
nosaltres. I sobretot sentim ben viva avui, ara i aquí, la força de 
la gràcia de Déu que continua renovant-nos cada dia, alliberant-
nos de tot mal i fent-nos participar de la salvació.■ 
 

* * * * * * 
 

 

 
 

COM HI POTS PARTICIPAR? 
 

4. Enviant un breu resum de la reflexió  
— Tant si la reflexió es fa en grup com si es fa individualment, 
convindrà que aporteu les vostres respostes abans del 31 de 
març de 2022 a l’adreça electrònica sinode@bisbatgirona.cat  
— La síntesi que cada una de les diòcesis elaborarà al final 
d’aquest treball d’escolta i discerniment, constituirà la seva 
aportació al camí de l’Església universal i és donarà a conèixer 
després d’aquest procés.  
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.  

Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 8:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 9:  12,00: Intenció particular  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 10:  18,30: Mn. Llorenç Costa 
Dimarts, 11:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 12:  12,00: Intenció particular 
Dijous, 13:   18,30: Mn. Alfons Riera 
Divendres, 14:  18,30: Àngel Goy (aniversari) 
Dissabte, 15:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 16:  12,00: Pel poble  
  18,30: Maria Noguer 

 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

HA MORT EN EL SENYOR 
Anita Claret Sargatal 

 
 

El Diumenge que s'escau després del dia 6 de gener 
Festa del Baptisme de nostre Senyor Jesucrist. En el qual es 
proclama d'una manera admirable el Fill de Déu estimat, l'aigua és 
santificada, l'home és purificat i tota la terra s'alegra. 

Del Martirologi Romà 
 

 


