
 
 
 

 
 

 
ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del Concili 
Provincial Tarraconense del 1995 

1. El Concili Provincial Tarraconense, un esdeveniment sinodal i de 
comunió.    1.2. La recepció del Concili Vaticà II en les nostres diòcesis  
L’enunciat d’aquests quatre capítols assenyala la profunda connexió 
existent entre el Concili Provincial Tarraconense del 1995 i el Concili 
Ecumènic Vaticà II (1962-1965). A trenta anys de la cloenda del Vaticà II, 
el Concili Provincial Tarraconense esdevé un acte de recepció d’aquell, en 
les seves paraules i en el seu esperit. Es podria dir ns i tot que, en les 
nostres diòcesis, el Concili Tarraconense és el punt culminant de la 
recepció del Vaticà II. El Concili promogut per l’inoblidable Papa sant 
Joan XXIII va desvetllar un gran entusiasme en les Esglésies amb seu a 
Catalunya, les quals s’hi adheriren cordialment i s’esforçaren per aplicar-lo 
des del primer moment. Entremig, però, hi ha un document papal, 
l’Exhortació apostòlica del Papa sant Pau VI, Evangelii nuntiandi (1975), 
que determina el primer capítol del Concili Tarraconense i, en general, tot 
el plantejament de la nostra assemblea conciliar. Quant a la temàtica del 
segon capítol del Concili Tarraconense, aquesta se situa en l’horitzó de les 
constitucions del Vaticà II Dei verbum i Sacrosanctum concilium, 
dedicades, respectivament, a la Paraula de Déu i a la Sagrada Litúrgia.  
Pel que fa al tercer capítol del Concili Tarraconense sobre l’atenció als 
pobres i marginats, l’economia i la política, aquest capítol manifesta una 
connexió profunda amb la constitució pastoral del Vaticà II sobre 
l’Església en el món, Gaudium et spes, i amb la rica Doctrina social dels 
papes del segle XX. El Concili Tarraconense xa l’atenció en els pobres i 
presenta una Església que vol viure com Jesucrist, pobra i solidària amb 
ells (vegeu Lumen gentium 8). Finalment, l’eclesiologia de comunió i la 
forma de la sinodalitat com a manera de ser i de fer Església, emergeixen 
en el quart capítol del Concili Tarraconense, que parteix i tendeix vers el 
principi que ha de fonamentar i impulsar l’acció eclesial interdiocesana: la 
unitat pastoral de les Esglésies amb seu a Catalunya.  

(continúa a la pàgina 2) 
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DIUMENGE DE PENTECOSTA 
 
 

 
 

elebrem avui la Solemnitat de la Pentecosta, i acabem 
així les festes de Pasqua. 
De la Pasqua florida a la Pasqua granada. Han passat 
cinquanta dies. És la Pentecosta. La poncella florida per 

Pasqua (la resurrecció del Crist) ha donat fruit: Crist ens envia el do 
de l’Esperit Sant. Al·leluia! 
El relat del llibre dels Fets dels Apòstols ens ha traslladat a 
Jerusalem. Hem contemplat la força del vent de l’Esperit i el vigor 
de la seva flama: Aquells Apòstols, incultes i esporuguits, se senten 
transformats. Ara ja no es tanquen, sinó que surten al carrer, a les 
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places, i prediquen amb valentia el missatge de Jesús. Neix 
l’Església. 
Totes les nacions senten l’anunci evangèlic. Tots els pobles són 
cridats a la fe. I l’Esperit fa que tothom ho pugui comprendre. 
“L’Esperit del Senyor omple tota la terra”. 
Els dons, els carismes, de l’Esperit Sant, són vessats amb 
abundància i distribuïts escaientment. La diversitat es transforma en 
unitat. L’Esperit fa renéixer la creació i construeix un nou poble, el 
cos de Crist, l’Església. “Quan envieu el vostre alè, Senyor, renoveu 
la vida sobre la terra”. 
També nosaltres hem estat omplerts dels dons de l’Esperit Sant en el 
Baptisme i sobretot amb la Confirmació. Aquests sagraments, pels 
quals hem entrat a formar part de l’Església, ens han transformat 
interiorment. 
Avui és un bon dia per demanar, una vegada més, els dons de 
l’Esperit Sant. També avui, el Senyor Jesús, ens fa sentir la seva veu 
i ens diu: “Rebeu l’Esperit Sant”. I el seu alè de vida, ens vivifica. 
Recordem allò que afirmem en el Crec en un Déu: “Crec en 
l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida” (Dominum et 
vivificantem). Precisament amb aquestes paraules, el papa sant Joan 
Pau II, l’any 1986, començava la seva encíclica sobre l’Esperit Sant: 
L’Església professa la seva fe en l’Esperit Sant que «és Senyor i 
infon la vida».  
Així doncs, demanem els dons de l’Esperit Sant. Preguem, en arribar 
al terme de les festes de Pasqua, amb l’expressió litúrgica, que ha 
estat tan familiar al llarg dels temps: “Veniu, Esperit Sant, ompliu el 
cor dels vostres fidels i enceneu-hi la flama del vostre amor”. 
Que l’amor i la pau, dons de l’Esperit, es vessin abundosament en 
els vostres cors, en les vostres llars, en la nostra Església i en tot el 
món.  Bona i santa Pasqua granada.■ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Per tot això, ens ha semblat convenient d’oferir a tot el poble de Déu una 
nova edició de les resolucions conciliars, amb el títol Concili Provincial 
Tarraconense - 1995. Documents i resolucions. Edició comentada dels 25 
anys - 2020 (Barcelona: Claret 2020). La intenció d’aquesta edició és 
donar a conèixer els documents d’aquell gran esdeveniment eclesial que va 
ser el Concili Provincial Tarraconense del 1995.                       (continuarà) 

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, 22:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 23:  12,00: Pel poble 
  18,30: Mn. Pere Gubau 
Dilluns, 24:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 25:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 26:  18,30: Vicenç Nogué i Concepció Regàs 
Dijous, 27:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 28: 18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 29:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 30:  12,00: Intenció particular 
  18,30: Pel poble 

 

* * * * * * * * * * 
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.  

 

CONCERT 
Avui, diumenge, 23 de maig a les 19,30: Concert de cant coral a 

càrrec del Cor de Cambra de la Diputació de Girona 
 

MISSA NOVA 
Dissabte vinent, 29 de maig a les 16,30, Celebrarà la seva primera 

Missa a la nostra Basílica Mn. Manuel Serra Palos. 
 

* * * * * * * 
VENIU, ESPERIT SANT! 

 
BONA I SANTA PASQUA GRANADA! 


