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«REBEU L’ESPERIT SANT» 

Avui, diumenge dia 31, és 

Diumenge de Pentecosta, el Dia 

Cinquanta de la Pasqua, la seva 

plenitud. Durant cinquanta dies 

hem estat celebrant 

solemnement i meditant la 
Pasqua de Jesús. Aquesta 

comporta: a) La victòria del 

crucificat sobre la mort; b) La 

manifestació viu als seus 

deixebles; c) La seva 

manifestació en l’eucaristia; d) 

La seva presència com a Bon 

Pastor enmig de la comunitat 

creient; f) La seva manifestació 

com a camí que ens porta al 

Pare; g) La seva presència 
intercedint per nosaltres al Pare; 

h) La seva presència enmig 

nostre cada dia fins a la fi del 

món; i finalment: i) La font de 

l’Esperit santificador i donador 

de vida. Tot això estem 

confessant quan diem que 

creiem en Jesucrist ressuscitat. 

Ser cristià, seguir Jesús, és viure 

del seu Esperit Sant. 

    A l’evangeli d’avui escoltem 

com Jesús diu als seus 
deixebles: «Com el Pare m’ha 

enviat, també jo us envio a 

vosaltres». Jesús és l’enviat del 

Pare, ell té consciència que és el Fill de Déu, l’enviat. És amb aquesta força que ell envia 

els seus deixebles. Soc jo conscient d’aquest enviament que he rebut de Jesús? Soc 

conscient de la missió que m’ha donat? Me n’adono que ser cristià és participar d’aquest 

enviament? Me n’adono que he estat consagrat a Crist i a aquesta missió? 



    Rebre l’Esperit Sant, viure de l’Esperit Sant, és participar d’aquesta missió. En la 

Pentecosta, l’Església celebra −proclama, fa present, acull− que és una Església en 

missió, una Església «en sortida» com li agrada dir al papa Francesc. Abans de la 

Pentecosta, els deixebles estaven amb les portes tancades, «amb por», mirant tan sols per 

ells mateixos. Amb la Pentecosta, les portes s’obren, la por desapareix, la missió 

comença. Per això és diu que l’Església neix a la Pentecosta. 

     La pandèmia del coronavirus que estem vivint ens està ajudant a prendre consciència 

que no hi ha temps a perdre, que tothom experimenta la seva feblesa i que l’amor 

misericordiós de Déu, manifestat en Jesús mort i ressuscitat, és la roca segura sobre la 

qual podem edificar el nostre record vital: en aquesta vida i en l’altra. El virus ens fa 

veure que aquelles portes que dèiem obertes, en el fons estaven tancades, i que el Senyor 

ens crida a viure amb més intensitat la missió que hem rebut. 
     De la mateixa manera que diem que hem de viure en un continu Nadal, ho diem també 

de la Pasqua i de la Pentecosta. Hem de viure en una contínua Pentecosta. Aquesta va ser 

la pregària del papa sant Joan XXIII preparant el concili Vaticà II. No podem adormir-

nos, no podem continuar amb els cors i les portes tancades, Jesús ens ho diu d’una 

manera molt clara: «Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres», 

«Rebeu l’Esperit Sant». 

 

AVUI, DIA 31, DISCERNIMENT NOUS MEMBRES CONSELL PASTORAL 

Avui, diumenge dia 31, farem la primera ronda del discerniment de tres nous membres 

del Consell Pastoral. Hem de donar per escrit el nom de tres persones de la parròquia, que 

no siguin els qui han acabat enguany el seu servei (Pepe Sánchez, Maricarmen Pérez, 
Montgrony Perarnau i Dani Córdoba) o els qui continuen en el Consell. Podem entregar 

la nostra llista de tres nombres després de l’eucaristia d’avui dia 31, posar-la a la bústia 

exterior de la parròquia o demanar a alguna persona que ho faci per nosaltres. La segona 

ronda del discerniment es farà el diumenge dia 7 de juny, de la mateixa manera, a partir 

de la llista de les sis primeres persones que hagin estat votades. Continuen en el Consell: 

Antonio Castellón, Carla Ocaña, Juan Soto, Judit Padrós, Manel Ribot, Marcial 

Fernández, Mariluz Castro, Pilar Sierra, Rosario García, Sole Galera, Sara García i el P. 

Rodolf. Que el Senyor ens vagi ajudant. 
 

CANAL DE YOUTUBE DE LA DIÒCESI 

La nostra diòcesi de Terrassa disposa d’un canal de YouTube per a celebracions, 

comunicats, informacions, actes de les delegacions, etc. Val la pena que ens hi 

subscrivim! https://www.youtube.com/channel/UCTyrqOD54KN3v7lYaQZIKZA. 

 

EL NOSTRE FULL AL FULL DOMINICAL 

Com podreu comprovar, en el Full Dominical d’aquest diumenge de Pentecosta, de la 

diòcesi de Terrassa, es publica l’escrit del P. Rodolf sobre «Lliçons de dos mesos de 
confinament», que ja vàrem poder llegir en el nostre Full informatiu de diumenge dia 15 

de maig. 

 

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE MANTENIMENT 

En la darrera reunió del Consell Pastoral de la nostra parròquia, del passat dia 26, es va 

aprovar constituir una comissió de manteniment, formada per Pepe Sánchez, Lluís 

Sendra, Fèlix Magariño i Benito Broncano. 

https://www.youtube.com/channel/UCTyrqOD54KN3v7lYaQZIKZA

