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AVUI, DIA 7, DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Després d’haver celebrat amb tota
solemnitat els cinquanta dies de la
Pasqua de Jesús, mort i ressuscitat,
avui diumenge l’Església ens invita a
meditar sobre la Santíssima Trinitat.
Set punts fonamentals en aquesta
meditació:
1. «Déu és amor» (1Jn 4,8).
Allò més profund de tota la realitat és
el Déu que estima. No tan sols l’amor,
en abstracte, sinó Déu, personal i
amorós.
2. El mysterion amorós i
lluminós. De vegades, quan es parla de
Déu és parla del misteri de Déu, i
algunes persones es pensen que amb la
paraula “misteri” s’està parlant de
quelcom que és obscur, difícil,
complicat, misteriós. Els antics ho
deien així perquè estaven utilitzant el
terme grec mysterion, que significa una
altra cosa. Significa allò que, tot
semblant amagat, és lluminós i es
manifesta per tot arreu. Per això, la
primera carta de sant Joan, a més a més
de dir que Déu és amor, diu: «Déu és
llum» (1Jn 5,2). És cert que, com diria
sant Joan de la Creu, «la fonte que
mana y corre» està «escondida», però
també és cert que nosaltres sabem i experimentem, «aunque es de noche» que «toda luz
della es venida».
3. «Abba, Pare» (Mc 14,6). Jesús ens ha mostrat Déu com a Pare. Així pregava
ell i així ens ha ensenyat a pregar als seus deixebles (Mt 6,9; Lc 11,2). Tota la nostra vida
procedeix d’ell i va cap a ell.
4. «Tu ets el meu Fill» (Mc 1,11). En Jesús no tan sols aprenem a invocar Déu
com a Pare, sinó que experimentem que ell és el Fill. De tal manera, que en ell esdevenim
tots fills de Déu.

5. «Rebeu l’Esperit Sant» (Jn 20,22). Jesús ens ha mostrat com l’Esperit Sant
actua en ell. I, al mateix temps, ressuscitat, ha donat el seu Sant Esperit als seus
deixebles.
6. «En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Mt 28,19). L’Església, des
dels inicis ha fet experiència de Déu com a Pare, Fill i Esperit Sant. Per això, l’Evangeli
segons sant Mateu posa en boca de Jesús ressuscitat la indicació que hem de ser
submergits («batejats») en el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. Hi ha un únic Déu, que en la
seva comunitat d’amor és Pare, Fill i Esperit Sant, i així se’ns ha mostrat.
7. La Trinitat. Des de finals del segle II i principis del segle III l’Església llatina
ha utilitzat el terme «Trinitat» per expressar amb una sola paraula la realitat de Déu com
a Pare, Fill i Esperit Sant. No és «un misteri», sinó la «font lluminosa», d’on tot
procedeix i, encara que «amagada», ens ha estat donat de contemplar en Jesús, «malgrat
sigui de nit».
AVUI, DIA 7, SEGON DISCERNIMENT MEMBRES CONSELL PASTORAL
Avui, diumenge dia 7, farem la segona ronda del discerniment de tres nous membres del
Consell Pastoral. Hem d’indicar per escrit el nom de tres persones de la llista que va
sortir del primer discerniment i que són: Lluís Sendra, Ramón Navío, Amparo Jusmet,
Imma Vidal, Marta Bres, Antonio Oliver i Matilde García. El Consell constituent es farà
el dimarts dia 16.
PROPER DIUMENGE, DIA 14, FESTIVITAT DE CORPUS
El proper diumenge, dia 14, celebrarem la festivitat del Corpus. Enguany no hi podran
haver catifes ni processó. Farem a l’eucaristia del matí, a l’acabar, un breu moment
d’exposició del Santíssim. D’aquesta manera adorarem el Senyor, que ens estima i que ha
volgut quedar-se entre nosaltres. Els nens de catequesi estan preparant uns dibuixos
d’unes flors, que serviran d’ofrena al Santíssim i, d’alguna manera, de catifa de flors.
La col·lecta de Corpus es farà a la sortida de l’església, ja que aquests dies la col·lecta
no s’està fent durant l’eucaristia, per les mesures de prevenció sanitàries. La campanya
d’enguany té com a lema: «A només dos metres de tu». Les mesures de prevenció ens
marquen dos metres de distància, però ben a prop nostre trobem les dificultats i els
problemes de diversos tipus. No ens podem distanciar dels nostres germans. Més que
mai, ajudar, compartir, és un deure moral. A la parròquia, durant aquests mesos, no hem
aturat les ajudes a les famílies necessitades; és més, les necessitats han augmentat
considerablement. «La crisi del coronavirus ha triplicat les necessitats socials. Malgrat la
distància, ens necessiten més a prop que mai».

