
 
 
 

 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
1. El Concili Provincial Tarraconense, un esdeveniment sinodal i de comunió.    
1.3. El Concili Tarraconense, un do de Déu  
Entenem que continuen essent vàlides les paraules dels bisbes predecessors 
nostres, els quals, una vegada rebuda de la Santa Seu la recognitio de les 
resolucions conciliars, en signaren el Decret de promulgació (7 de juny de 1996) i 
qualificaren el Concili Tarraconense de «do de Déu» i de «temps de gràcia i de 
benedicció del Pare, per Jesucrist, en l’Esperit». Així van viure l’esdeveniment 
conciliar les vuit Esglésies diocesanes amb seu a Catalunya, les quals van passar a 
ser deu el mes de juny de 2004 —data en què l’arxidiòcesi de Barcelona fou 
constituïda com a província eclesiàstica amb tres diòcesis (l’arquebisbat de 
Barcelona, i els bisbats sufraganis de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat). I així és 
com voldríem que fos viscuda la commemoració dels seus vint-i-cinc anys.  
El Concili Tarraconense de 1995 va ser un esdeveniment sinodal en el qual va 
participar, sota el guiatge dels seus pastors, una representació substantiva del 
poble sant de Déu i en el qual es van palesar la riquesa i l’aportació dels diversos 
ministeris i carismes del cos eclesial. En el Concili es posà en relleu la comunió 
amb la seu de Pere i la comunió interdiocesana, manifestada de manera concreta 
amb la unió dels cors. Val a dir que les moltes persones que participaren en el 
Concili, tant les qui ho van fer directament dins l’aula conciliar com les que 
prengueren part en l’Etapa Diocesana, van ser guiades per l’únic Esperit, el mestre 
interior de l’Església de Déu. En efecte, la pregunta del llibre de l’Apocalipsi –
«Esperit, què dius a les Esglésies?» (vegeu 2,7.11.17...)– va ser assumida com la 
primera idea-guia del Concili Tarraconense. I ara mateix, en ple segle XXI, 
aquesta pregunta constitueix una interpel·lació a les nostres deu Esglésies 
diocesanes, agrupades com a Conferència Episcopal Tarraconense, per tal que 
discerneixin la seva hora i comprenguin el moment en el qual viuen, i llegeixin, a 
la llum de l’Esperit, els signes dels temps, en particular la pandèmia del 
coronavirus i els seus efectes i conseqüències.  
Per això, aquest document vol ser una reflexió, proposada a tot el poble de Déu i 
duta a terme a partir dels quatre grans eixos o capítols del Concili Tarraconense. A 
vint-i-cinc anys d’aquest esdeveniment, és convenient de plantejar-se alguns 
elements de l’acció pastoral de les nostres deu diòcesis. Volem estar atents a les 
indicacions provinents del Concili Tarraconense del 1995 i situar-les en el nou 
context social i cultural, caracteritzat per un canvi d’època i per l’aparició d’un 
món global determinat tot ell per la pandèmia que el travessa, i en el nou context 
eclesial, el del segon postconcili, determinat pel ponti cat del Papa Francesc i el 
seu programa de reforma de l’Església.                 (continuará) 

 
 
 
 
 
 
Diumenge, 30 de maig de 2021. Núm. 601 

 

DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 
 
 

 
 

cabades ja les festes de Pasqua, que vam cloure 
solemnement diumenge passat, en la festa de la 
Pentecosta, tot recordant la vinguda de l’Esperit Sant, 
avui celebrem la Solemnitat de la Santíssima Trinitat. 

Una festa que vol ser la recapitulació de tot el que hem commemorat 
en aquesta Pasqua: els Misteris de la nostra Redempció. Una festa 
per endinsar-nos en el Misteri de Déu. Una festa per aprofundir qui 
és i què vol Déu de cada ú de nosaltres. 

A 



Sovint ens ho pregunten –o ens ho preguntem–  i hem de saber 
donar raó de la nostra fe i de la nostra esperança: Qui és Déu? Com 
és Déu? Què em demana Déu? Què espera Déu de mi? 
Sempre trobem respostes en les lectures bíbliques que proclamem en 
el curs de la Litúrgia de la Paraula. De les lectures de la Sagrada 
Escriptura d’avui podem subratllar que el nostre Déu no és només 
un Déu que existeix (l’Ésser suprem), sinó que, sobretot és un Déu 
que fa, que actua (primera lectura). La Història de la Salvació és el 
relat, la narració, de les obres de Déu, de les meravelles que ell ha 
obrat en bé de nosaltres, de la humanitat sencera: La Creació, 
l’elecció d’Abraham, l’alliberament de l’esclavitud d’Egipte i 
l’entrada a la Terra Promesa, la constitució del Poble d’Israel, els 
jutges, els reis, els profetes, la promesa del Messies, l’encarnació del 
Fill de Déu, el Baptisme en el Jordà, la predicació de Jesús, l’elecció 
dels apòstols, les paràboles, els miracles, la seva Passió, Mort i 
Resurrecció i la vinguda de l’Esperit Sant. Un Déu que actuant a 
favor del seu Poble s’ha revelat com a Pare que estima els seus fills, 
com a Fill enviat pel Pare per la nostra salvació i com a Esperit Sant 
santificador. Així hem conegut el que anomenem el Misteri de la 
Santíssima Trinitat. 
Però aquest Déu que es manifesta actuant a favor del seu poble ha 
volgut que nosaltres, en Jesucrist, fóssim fills seus (segona lectura) i 
pel Baptisme que ens salva. Per cert. Baptisme en el nom de la santa 
Trinitat: “Bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit 
Sant” (evangeli). Ell ens ha promès la seva presència constant 
enmig nostre: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”. 
Sí germans, hem d’estar molt agraïts a aquest Déu, el nostre Déu, 
l’únic Déu, que ens ha fet conèixer la seva “intimitat”, revelant-nos 
que ell és com una família, una comunitat formada pel Pare, el Fill i 
l’Esperit Sant. 
Com diem en el Catecisme: Un sol Déu, en tres persones. No ens 
perdem, però, en elucubracions mentals, sinó admirem-nos, 
extasiem-nos, en contemplar les obres que el Pare, per mitjà del Fill 
i amb la força de l’Esperit Sant, fa contínuament entre nosaltres.■ 
 

 

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, 29:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 30:  12,00: Intenció particular 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 31:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 1:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 2:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 3:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 4:  18,30: Narcís Abella Guardiola (aniversari) 
Dissabte, 5:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 6:  12,00: Intenció particular 

 

* * * * * * * * * * 
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.  

 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Kyara Quera Mikadze 

Ares-Gael Agudelo Cruz 
 

PRIMERES COMUNIONS 
Diumenge vinent, 6 de juny, Festa de Corpus, a les 12,00, 

celebrarem l’Eucaristia on rebran la Primera Comunió els nens i 
nenes que s’hi han preparat aquest darrer curs. 

 

EL DIA DE CORPUS NO HI HAURÀ MISSA A LES 18,30 
Diumenge que ve, dia 6, Festa de Corpus, a les 19,00, a la Catedral, 

el Sr. Bisbe celebrarà la Missa de Corpus i tot seguit sortirà la 
processó fins a la Plaça dels Apòstols i retorn a la Catedral. Per 

aquest motiu aquí a la Basílica no hi haurà la Missa de les 18,30. 


