DIUMENGE DE PENTECOSTA “C”: 5 de Juny de 2022
Avui celebrem la festa de la Pentecosta, dita també la Pasqua Granada. Així acabem el temps
de Pasqua, que ha durat cinquanta dies. La Pasqua podem dir que va florir amb la resurrecció de
Jesús i va granar amb el do de l’Esperit Sant que Jesús va enviar als seus deixebles. Per parlar de
l’Esperit Sant, la Bíblia fa servir imatges i comparances. En hebreu es fa servir la paraula Ruaj i en
grec neuma. El significat d’aquesta paraula és divers, però ens quedarem aquest: ”una força invisible, però eficaç, que s’identifica amb Déu i que capacita l’ésser humà per dur a terme tasques que
li sobrepassen les seves possibilitats”. L’Esperit és invisible, però eficaç i per aquest motiu es fan
servir diferents imatges: vent, llengües de foc, alenar, bufar... Doncs Jesús Ressuscitat ens dóna
aquesta força invisible que ens permet fer coses que humanament no les podríem fer.
En la segona lectura S. Pau ens explica què fa i quina tasca és la de l’Esperit. A la comunitat
cristiana de Corint hi havia problemes: uns es creien superiors i depreciaven els altres. Sant Pau
els diu que això no està bé. Tots tenen una mateixa cosa en comú: la fe en Jesús. I dins aquesta
unitat hi ha diferents dons i diferents serveis (com uns regals) que els atribueix al mateix Esperit. Aquesta diversitat de dons, d’aptituds i serveis l’Esperit els dóna sempre en bé de la comunitat, i això és el que ha d’unir a tothom. L’Esperit treballa en cadascun de nosaltres, però sempre
serà en bé de tots, del conjunt, de tota la comunitat. També la primera lectura ens ha recordat
que la vinguda de l’Esperit Sant no és una vinguda personal sinó una vinguda a tota la comunitat, a tot el grup.
Aquesta manera d’entendre l’acció de l’Esperit Sant dins la comunitat cristiana ens porta de
ple a fixar-nos en el que ens demana el Papa Francesc quan parla de l’església Sinodal. Església
Sinodal és aquella en la que tots, i cadascun dels seus membres, volen aportar i compartir la seva
inspiració, el seu ànim, el seu pensament, la seva feina, en bé de tota la comunitat, sempre disposats a continuar la tasca que ens va deixar Jesús. Aquesta feina ens la concreta l’Evangeli:
“Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”.
En aquesta Eucaristia de Pentecosta acollim l’Esperit en nosaltres i que la seva presència i la
seva companyia ens ajudi a ser persones creadores d’unitat i testimonis del seguiment a Jesús.

5 de juny de 2022

ELS DONS DE L’ESPERIT SANT
(Segons el Papa Francesc)
SAVIESA: per veure el món, veure les situacions, les ocasions, els
problemes, tot, amb els ulls de Déu i conèixer quan una cosa és de
Déu o quan no és de Déu.
ENTENIMENT: per anar més enllà de l’aspecte extern de la realitat
i escrutar les profunditats del pensament de Déu, i del seu designi
de salvació.
CONSELL: per fer-nos sensibles a la seva veu i orientar els nostres
pensaments, els nostres sentiments i les nostres intencions segons
el cor de Déu.
FORTALESA: Perquè l’Esperit Sant allibera el terreny del nostre
cor de la tebior, de les incerteses i de tots els temors que poden frenar, de manera que la Paraula del Senyor es posi en pràctica, de forma autèntica i gojosa.
CIÈNCIA: per captar, a través de la creació, la grandesa i l’amor de
Déu i la seva relació profunda amb cada criatura.
PIETAT: Per fer-nos créixer en la relació i en la comunió amb Déu i
ens porti a viure com a fills seus, al mateix temps ens ajudi a bolcar
aquest amor també en els altres i a reconèixer-los com a germans.
TEMOR DE DÉU: per abandonar-se a la bondat del nostre Pare
que ens estima, que ens infon consol i pau, i ens porta a reunir-nos
amb aquesta actitud del que posa totes les seves preocupacions i les
seves expectatives en Déu i se sent embolcallat i sostingut per la seva escalfor i la seva protecció.

ORDENACIÓ DIACONAL
El Germà Jordi Puigdevall Roca, nascut i batejat a la Parròquia de Sant Andreu de Mata,
fa vuit anys va ingressar a la comunitat
benedictina de Montserrat. L’any 2016 fa la
professió temporal i el 2020 la solemne. Ara
el dia 24 de juny, festa de Sant Joan, serà
ordenat DIACA a Montserrat.
Si algú estigués interessat en assistir a la cerimònia de l’ordenació diaconal pot avisar a la parròquia quant més aviat
millor. Donem-ne gràcies a Déu i agraïm el seu treball i el
seu testimoniatge.

PENTECOSTA: EL SENTIT
DE LA VOSTRA PRESÈNCIA

Doneu-nos el sentit
de la vostra presència,
feu-nos realitzar la vostra acció.
Als vostres deixebles,
heu volgut mostrar-vos,
iniciar-los al vostre misteri,
avesar-los a la vostra absència.
Doneu-nos el sentit
de la vostra presència,
feu-nos realitzar la vostra acció.
Si Vós no haguéssiu marxat,
l'Esperit no hauria baixat:
Ell ve a fer-vos present a tots.
Doneu-nos el sentit
de la vostra presència,
feu-nos realitzar la vostra acció.
Qui us sent present
us ha de donar gràcies.
Qui us ha perdut
no ha pas de desesperar.
Si ell us busca,
sou Vós que hi sou aquí.
(Cardenal Newman)

HAN MORT I HEM PREGAT PER

PREGÀRIA PER ALS DIFUNTS:
Divendres vinent, a Sant Pere a les 7 de la tarda i a Santa
Maria a les 8 del vespre, pregarem per totes aquelles persones
que ens han deixat durant el passat mes de maig.

Maria Planas Garriga. de 91 anys
Pilar Vilà Olivé, de 95 anys

GRÀCIES, ESPERIT SANT
SANTA MARIA DELS TURERS:
ASSISTÈNCIA A LA MISSA DOMINICAL
Quan després de la pandèmia es va poder tornar
a les celebracions a l’església, va ser amb un
aforament limitat. Aquest va ser el motiu pel que
es comptabilitzava la gent que entrava a cada
missa. Un cop acabat el límit d’aforament es va
continuar anotant el nombre d'assistents a cada
missa, amb finalitat estadística. Per això ara es
pot oferir aquest resum estadístic, de la mitjana
d'assistents a cada celebració dominical:
De juny de 2020 a maig de 2021:
Mitjana total de cada festa: 307,46
Missa anticipada: 78,68
10 del matí: 80,47
12 del migdia: 104,19
8 del vespre: 44,11
De juny de 2021 a maig de 2022:
Mitjana total de cada festa: 331,18
Missa anticipada: 78,30
10 del matí: 84,30
12 del migdia: 120,26
8 del vespre: 48,32

Gràcies, Senyor,
pel regal del teu Esperit
que està sempre amb nosaltres
i ens ajuda a discernir
com anar aprenent a entendre
el veritable sentit del verb estimar.
Gràcies per la presència del teu Esperit
en les nostres vides,
ànim que ens és alegria de viure,
compassió pels últims,
força en el treball per un món més just
que ens mou a viure amb senzillesa
i dignitat, amb sentit i esperança.
Gràcies per la presència del teu Esperit
que ens és alè que empeny a caminar
enmig de la complexitat,
a prendre decisions
confiades i lliures que vesteixen
l'horitzó d'esperança, pau i alegria.
Gràcies perquè el teu Esperit Sant
ens convida a una nova missió,
una nova compassió.
(“La missa de cada dia” juny 2022)

En les misses del 6 al 12 de juny de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Tots els difunts

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Montse Quintanas Teixidor; Família Butiñà;
Antoni Hostench

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Maria Rosa Soler Guardiola (Aniv.)

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Maria Rosa; Aleix Jordà Feliu

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Difunts del mes maig

7 t.

Difunts del mes maig

Dissabte

8v

Joan Llinàs i Àngela Bosch

7 t.

Ànimes

10 m.

Acció de gràcies a Santa Llúcia; Intenció Particular;
Gna. Assumpció; Joan Nierga (Aniv.)
Difunts Família Batchellí

12

Cecília Sala Bancells

11 m.

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

