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Que no ens tanquem al teu Esperit! 
Et donem gràcies, Pare, pel do generós de l’Esperit  
amb què has beneït el nostre món,  
amb què has beneït la teva Església  
i cadascun dels teus fills i filles. 
Fes que sapiguem reconèixer i agrair  
l’acció en el món de l’Esperit creador,  
de la mateixa manera que pels fruits  
sabem reconèixer l’arbre que els ha donat. 
Els qui ens sentim fatigats de tant remar  
per les aigües contràries del cada dia,  
t’adrecem, oh Pare, un prec confiat: 
Ja que el teu Esperit és i serà sempre  
font constant i poderosa de vida i d’amor,  
fes-nos capaços de desplegar davant seu  
les veles –sovint oblidades– de la nostra vida. 
Que el teu Esperit irrompi sobre l’Església i el món,  
i ens ompli els teus fills i filles amb els teus dons:  
l’amor, la pau, la justícia, la llibertat... i l’audàcia. 

Lectura de l’evangeli segons sant Juan: Al vespre d'a-
quell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb 
les portes 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 vos-
altres». Llavors alenà damunt d'ells i els digué: «Re-
beu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els 
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els 
perdoneu, quedaran sense perdó».  [Jn 20,19-23]  
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R/. Quan envieu el vostre alè, Senyor, 
 renoveu la vida sobre la terra. 
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. R. 
Si els retireu l'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. R. 



 

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. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Acollir la vida 
Parlar de l’«Esperit Sant» és parlar d’allò que podem experimentar de Déu en nos-
altres. L’«Esperit» és Déu actuant en la nostra vida: la força, la llum, l’alè, la pau, el 
consol, el foc que podem experimentar en nosaltres i l’origen últim del qual està en 
Déu, font de tota vida. 
Aquesta acció de Déu en nosaltres es produeix gairebé sempre de forma discreta, 
silenciosa i callada; el mateix creient només intueix una presència gairebé impercep-
tible. A vegades, però, ens envaeix la certesa, l’alegria desbordant i la confiança to-
tal: Déu existeix, ens estima, tot és possible, fins i tot la vida eterna. 
El senyal més clar de l’acció de l’Esperit és la vida. Déu és allà on la vida es desperta 
i creix, on es comunica i s’expandeix. L’Esperit Sant sempre és «portador de vida»: 
dilata el cor, ressuscita el que és mort en nosaltres, desperta el que és adormit, posa 
en moviment el que havia quedat bloquejat. De Déu sempre estem rebent «nova 
energia per a la vida» (Jürgen Moltmann). 
Aquesta acció recreadora de Déu no es redueix només a «experiències íntimes de 
l’ànima». Penetra en tots els estrats de la persona. Desperta els nostres sentits, vivi-
fica el cos i revifa la nostra capacitat d’estimar. Per dir-ho breument, l’Esperit enca-
mina la persona a viure-ho tot de forma diferent: des d’una veritat més profunda, 
des d’una confiança més gran, des d’un amor més desinteressat. 
Per alguns, l’experiència fonamental és l’amor de Déu, i ho diuen amb una frase sen-
zilla: «Déu m’estima». Aquesta experiència els torna la dignitat indestructible, els 
dóna força per aixecar-se de la humiliació o el desànim, els ajuda a trobar-se amb el 
millor de si mateixos. 
D’altres no utilitzen la paraula «Déu», però experimenten una «confiança fonamen-
tal» que els fa estimar la vida malgrat tot, enfrontar-se als problemes amb ànim, 
cercar sempre el millor per a tothom. Ningú viu privat de l’Esperit de Déu. Ell és en 
tots nosaltres atraient el nostre ésser cap a la vida. Acollim l’«Esperit Sant» quan 
acollim la vida. Aquest és un dels missatges més bàsics de la festa cristiana de la 
Pentecosta.  [J. A. PAGOLA] 

Comunicat d’ENLLAÇ SOLIDARI 
Ara que hem començat les darreres setmanes del curs, Enllaç Solidari, la ONG 
dels Claretians de Catalunya, fa un primer balanç d’aquests mesos.  
Malgrat les dificultats que la pandèmia encara provoca al Brasil, s’ha pogut man-
tenir l’ajut mensual per a alimentació que s’ofereix als 227 infants apadrinats. I 
el seguiment de cada família.                (Continua al peu de la pàgina següent >>>>) 
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02. Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el «caminar junts»? 

Propostes: 
 Cuidar la qualitat cristiana de les nostres relaciones en la parròquia. 
 Servir, estimar i respectar. Buscar el bé dels altres. 
 Fer més present la parròquia -la comunitat cristiana- al barri: conferèn-

cies, concerts, celebracions familiars, atenció a les persones grans i 
malalts. Col·laborar en activitats que ja es fan al barri i vetllant perquè hi 
hagi activitats de la parròquia obertes al barri. ...més atents a les necessi-
tats del barri. 

 Preocupar-nos de les futures generacions per la poca/nul·la implicació a 
l’església- infants, joves, famílies joves, etc. 

 Inclusió de pobres i emigrants que provenen d’altres cultures i països.  
 Llenguatge de l’Església no és gaire vàlid, no és engrescador especialment 

per als joves perquè la gent s’enganxi. Per tant, canviar el llenguatge en 
general, i el de la litúrgia. 

 Canviar l’estil de celebracions i el llenguatge, i la forma de dir les coses. 
 L’Església ha d’aprendre dels errors del passat.  
 Fomentar i cuidar més l’oració comunitària. 
 Fomentar trobades de grups parroquials per compartir experiències, vi-

vències, idees pastorals.  
 Catequesi per als adults i catequesi familiar.  
 Fer formació bíblica i litúrgica per als adults, aprofundiment en el mis-

satge de Jesús, de bíblia, de la litúrgia, etc.  
 Afavorir moments de comunió en les celebracions.  
 Millor comunicació entre els diferents grups de la comunitat a traves de la 

pàgina web, trobades, sortides, etc.  
 Crear una bossa de voluntariat general de tota la parròquia-comunitat 

cristiana. 
És una síntesi de les idees que s’han compartit en diferents grups de la nostra Unitat 
Pastoral de Cor de Maria i sant Tomàs d’Aquino. Shinto Thomas, CMF (Rector) 

>>>> Durant aquest curs s’ha assumit el finançament d'un projecte d’educació 
d’adolescents i joves indígenes de l’illa de Mindanao. Els responsables de realit-
zar-ho són els Claretians de Filipines, i l'ajuda demanda és de 20.000€. Actual-
ment en falten prop de 700 per arribar-hi. Així que encara s'hi pot col·laborar.  

Si ho desitgeu, podeu fer un donatiu personalment a la parròquia, o a través de 
banc (al lloc de costum hi ha butlletes amb el Nº de compte) indicant sempre que 
és per aquesta finalitat. Gràcies en nom de tots aquells que se'n beneficiaran! 



 

Aquesta setmana... 
Diumenge, 5 FESTA DE PENTECOSTA 
Dilluns, 6 20:30 - Pregar la Paraula a CM 
Dimarts, 7 19:00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
Dimecres, 8 09:00 - 12:30 L’ASSISTENT SOCIAL Arxiprestal 

                         amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 
10:00 - Trobada Espai familiar de Caritas a CM 
17:30 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dijous, 9 19:00 Ioga, Harmonització Vital a ST 
Dissabte 11 20:30  Concert final del curs: Coral Impromptu 

               (en acabar la missa 19:30) a ST 
Diumenge,12 FESTA DE SANTÍSSIMA TRINITAT 

L’alè és la vida! 
Esperit vol dir —i és— Alè, alenada. El que distingeix uns cos mort d’un de viu és 
l’alè. Un cos amb alè, és un cos viu. Un cos sense alè, és un cos mort. Això és el que 
ens diu l’experiència de cada dia. I en el món de fe i de la vida cristiana passa el 
mateix. Una Església, una comunitat cristiana, sense l’Esperit, sense Alè, és  un cos 
mort: una organització de tantes. Però amb l’Esperit, amb Alè és un cos viu: el Cos 
de Crist, el Poble Sant Déu. 
S’ha fet cèlebre un passatge del discurs que el metropolita Ignasi de Latakia, va pro-
nunciar en una solemne reunió ecumènica del Concili Mundial de les Esglésies el 
juliol de 1968: Va dir 

«Sense l'Esperit Sant 
Déu és llunyà; 
Crist queda en el passat; 
L'Evangeli és lletra morta; 
L'Església, una simple organització; 
L'autoritat esdevé dominació; 
La missió, una propaganda; 
El culte, una simple evocació; 
La vida cristiana, una moral d'esclaus. 

Però, amb l'Esperit Sant: 
El cosmos s’alça i gemega infantant el Regne; 
L'home lluita contra la carn; 
Crist ressuscitat es fa actual i és present; 
L'Evangeli és força de vida; 
L'Església, signe de comunió trinitària; 
L'autoritat, servei alliberador; 
La missió, una Pentecosta; 
La litúrgia, memòria viva i anticipació; 
La vida humana és divinitzada.» 

Si tanta gent s’ha vist identificada amb aquests pensaments és perquè connecta amb 
l’experiència personal de cadascú: Obrim-nos, de debò, a l’Esperit del Senyor! ❏ 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81 

https://cordemariasanttomas.org/ 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 

https://cordemariasanttomas.org/
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