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PROP DE VOSALTRES

L’Assemblea Diocesana

E l proper dissabte, dia 26, estem convocats 
tots els catòlics a participar a l’Assem-
blea Diocesana que tindrà lloc a la Casa 

de l’Església (Acadèmia Mariana), durant tot el 
matí. Aquest acte és conegut de sobres, ja que 
es va decidir i es va comunicar a principi de curs, 
i figura en els calendaris que tant la diòcesi en 
general com els diferents moviments apostò-
lics han anotat en les seves respectives pro-
gramacions anuals.

A ningú li ha d’estranyar que diguem que la 
convocatòria és per a tots els catòlics. Alguns 
no podran venir per tenir ocupacions o obliga-
cions familiars, però pregaran per l’assemblea, 
uns altres no hi assistiran per cansament o per 
diferents motivacions que no vénen al cas. Cal 
dir que a l’assemblea hi assisteix un gran nom-
bre de col·laboradors, tots aquells que desen-
volupen la seva tasca pastoral en parròquies, 
moviments, centres educatius o secretariats. 
Amb la seva experiència i la seva paraula l’enri-
queixen. Us dono les gràcies anticipadament a 
tots, per les vostres oracions i per la vostra pre-
sència.

Entre nosaltres es dona una constant en aquest 
tipus de trobades. És el grau elevat de conei-
xement per part de les persones que hi partici-
pen, que se saluden, s’interessen per familiars, 
intercanvien parers sobre els projectes pasto-
rals... Aquest fet produeix una gran alegria, i ben 

segur que afavoreix el projecte diocesà. La tro-
bada es viu amb gran joia, que permet visualit-
zar la pertinença a aquesta Església particular 
en la qual preveres, diaques, agents de pasto-
ral, membres de la vida consagrada i laics en 
general s’han compromès amb coherència i va-
lentia a portar l’Evangeli a l’entorn més proper. 
També als membres de la nostra pròpia Esglé-
sia, tant als infants i joves, a través de la cate-
quesi o l’ensenyament, com als adults. Sem-
pre amb el desig d’inocular en els seus cors 
les millors actituds evangèliques.

I tot això en el marc del senzill Pla Pastoral 
elaborat per a tres anys. Ara estem acabant el 
segon any, i ens ha estat possible analitzar i es-
tudiar les diferents propostes, revisant alguns 

plantejaments per avançar amb confiança cap 
a un futur en el qual Jesucrist sigui més cone-
gut, millor estimat i seguit amb major intensi-
tat. Recordeu que insistíem en la responsabili-
tat personal de la fe, en la construcció d’unes 
comunitats acollidores i missioneres, i en una 
coordinació pastoral més profitosa entre par-
ròquies i secretariats. L’any passat, la ponèn-
cia inicial a càrrec d’Antonieta Mateus es va 
centrar en els cristians d’avui, cridats i enviats. 
Va tenir una gran acceptació per part dels pre-
sents, que van respondre després a algunes 
qüestions plantejades per la ponent. Per una 
altra part, és d’agrair l’interès que mostren al-
guns membres de la nostra diòcesi buscant no-
ves línies d’evangelització útils per a la nostra 
realitat, amb vistes a elaborar renovades pro-
postes per al futur.

La ponència d’aquest any la pronunciarà el 
cardenal de Barcelona Juan José Omella, qui ha 
acceptat gustosament la invitació. La seva re-
flexió se centrarà en la parròquia com a una co-
munitat que viu amb alegria i amb esperança 
la fe que el Senyor convida i mana transmetre.

En aquest mes de maig, que recordem de ma-
nera especial a la Verge Maria, posarem tam-
bé la nostra Assemblea Diocesana sota la seva 
protecció. Esteu tots convidats a participar-hi.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

La Confraria de Montserrat aplega a la Catedral 
les advocacions marianes de Lleida

La Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat de Lleida va aplegar, 
el matí del dissabte 21 d’abril, 

a la Catedral una bona colla de repre-
sentants de diverses confraries, enti -
tats i institucions marianes de la ciutat, 
així com congregacions religioses i col-
legis que tenen en la Mare de Déu la se-
va identitat o li donen fins i tot el nom.

Fou amb ocasió de la celebració de 
la II Trobada d’Advocacions Marianes 
de Lleida. En aquesta ocasió la troba-
da fou celebrada davant la capella 

de la Mare de Déu de Montserrat, 
patrona de Catalunya, i s’inicià amb 
l’Eucaristia presidida pel bisbe Sal-
vador. Finalitzada la celebració i des-
prés d’escoltar i cantar l’himne Bru-
na de Montserrat, el president de la 
Confraria Josep Estruch féu una breu 
salutació i donà la paraula al P. Jau-
me Sidera, a qui se li havia encoma-
nat una reflexió mariana. El claretià 
centrà la seva reflexió en allò que fa 
gran Maria i en allò que ens la fa més 
propera, referint-se a quatre noms 

amb els quals l’Evangeli identifica 
Maria: l’agraciada, l’esclava serven-
ta del Senyor, la Mare del meu Se-
nyor i la creient.

Per cloure i abans de cantar el Vi-
rolai i pujar al cambril a venerar la Mo-
reneta, la Confraria féu lliurament com 
a record d’un exemplar del llibre La 
Confraria de la Mare de Déu de Mont-
serrat de Lleida, escrit pel seu presi-
dent Josep Estruch i presentat el se-
tembre de 2006.

Jordi Curcó



 Pàgina 2 20 de maig de 2018

CERCA DE VOSOTROS

La Asamblea 
Diocesana

E l próximo sábado, día 26, estamos convo-
cados todos los católicos a participar en la 
Asamblea Diocesana que tendrá lugar en los 

locales de la Casa de la Iglesia (Academia Mariana) 
durante toda la mañana. El hecho es conocido de so-
bra puesto que se decidió y se comunicó a principio 
de curso, y figura en los calendarios que tanto la 
diócesis en general como los distintos movimientos 
apostólicos han situado en sus respectivas progra-
maciones anuales.

A nadie debe extrañar que digamos que la convo-
catoria es para todos los católicos. Unos no podrán 
venir pero rezarán por la misma, otros no asistirán 
por tener ocupaciones u obligaciones familiares, 
otros por cansancio o distintas motivaciones que 
no vienen al caso. Otros muchos desearían acudir 
pero no pueden. A la asamblea, con seguridad acu-
de un gran número de colaboradores, todos aque-
llos que desarrollan su tarea pastoral en parroquias, 
movimientos, centros educativos o secretariados. 
Con su experiencia y su palabra la enriquecen. Os doy 
las gracias por anticipado, a todos, por vuestras ora-
ciones y por vuestra presencia.

Se da entre nosotros una constante en este tipo 
de encuentros. Es el elevado grado de conocimien-
to entre las personas de distintas parroquias, que se 
saludan, se interesan por familiares, intercambian 
pareceres sobre proyectos pastorales… Ello produ-
ce una sensación de gran alegría, y seguro favore-
ce el proyecto diocesano. El encuentro se vive con 
un gran gozo. Permite visualizar la pertenencia a 
esta Iglesia particular donde presbíteros, diáconos, 
agentes de pastoral, miembros de vida consagrada 
y laicos en general se han comprometido, con cohe-
rencia y con valentía, a evangelizar a las gentes del 
entorno más próximo. También, con constancia, a 
los miembros de nuestra propia Iglesia, tanto a los 
niños y jóvenes, a través de la catequesis o la ense-
ñanza, como a los adultos. Siempre con el deseo de 
inocular en sus corazones las mejores actitudes 
evangélicas. 

Todo ello en el marco del sencillo Plan Pastoral ela-
borado para tres años. Estamos ahora terminando 
el segundo, y nos ha sido posible ya analizar y es-
tudiar las distintas propuestas, revisando también 
algunos planteamientos que permitan avanzar con 
confianza hacia un futuro donde Jesucristo sea más 
conocido, mejor amado y con mayor intensidad segui-
do. Recordáis que insistíamos en la responsabilidad 
personal de la fe, en la construcción de unas comu-
nidades acogedoras y misioneras, y en una coordi-
nación pastoral más provechosa entre parroquias y 
secretariados. El año pasado, la ponencia inicial a 
cargo de Antonieta Mateus se centró en los cristia nos 
de hoy, llamados y enviados. Tuvo una gran acepta-
ción por parte de los presentes, que respondieron 
después a algunas cuestiones planteadas por la 
ponente. Por otra parte, es de agradecer el interés 
mostrado por algunos miembros de nuestra dióce-
sis buscando nuevas líneas de evangelización acor-
des a nuestra realidad, con vistas a elaborar renova-
das propuestas para el futuro.

La ponencia de este año correrá a cargo del carde-
nal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, que ha 
aceptado gustoso la invitación. Su reflexión se cen-
trará en la parroquia como una comunidad que vive 
con alegría y con esperanza la fe que el Señor invita 
y manda transmitir.

En este mes de mayo, que recordamos de forma 
especial a la Virgen María, pondremos también nues-
tra Asamblea Diocesana bajo su protección. Quedáis 
todos invitados a participar.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

L’Esplai multiplica 
i crea comunitat

El professor Albert Guiu 
i el periodista Josep Víctor Gay 
s’adjudiquen els Premis Frater

E ls dies 14 i 15 d’abril, els centres d’esplai del 
bisbat: Epis, Apassomi, El Cau de Pardinyes, 
l’A nunciata, Albatros, Sant Jaume i Sant Igna-

si i una colla d’ex-monitors voluntaris vam participar 
a Vèrtex, la gran trobada general del MCECC (Movi-
ment de Centres d’Esplai Cristians Catalans) a Vila-
franca del Penedès.

Aquesta trobada va ser un esdeveniment excep-
cional ja que vam commemorar el 60è aniversari de 
l’inici del Moviment i el 5è aniversari de la prime-
ra assemblea del MCECC. Per això, per primer cop 
hi van participar infants des de 6 anys fins a joves 
de 18 anys. Un gran projecte que un gran grup de 
monitors i monitores ja feia molt temps que pre-
paraven. 

Així doncs, vam sortir el dissabte ben d’hora des 
del camp d’esports. Un cop allí ens vam dividir en 
tres grups d’edat. Cada grup també vam tenir un 
moment de pregària, per apreciar tots els valors que 
compartim i aprenem a l’Esplai, com vivim aquests 
valors al nostre dia a dia i com Jesús inspira la nos-
tra tasca educativa. «L’Esplai multiplica i crea comu-
nitat» és una de les frases de l’himne de la trobada 
que ens recordava com en són d’importants els lla-

La Fraternitat Cristiana de Per-
sones amb Discapacitat va 
fer públic el veredicte del 

jurat de la 37a edició del Con-
curs de Narracions Frater, convo-
cat com a memorial de Mn. Mar-
tí Sandiumenge, que va ser con-
siliari de la Fraternitat i impulsor 
d’aquest premi.

El Primer Premi del Concurs en 
la seva secció d’Adults, dotat amb 
400 E i placa, va ser concedit a 
Albert Guiu Bagés, de Flix, per la 
seva narració La mitja marató. 
Albert Guiu és llicenciat en Filolo-
gia Hispànica i professor de Llen-
gua i Literatura. 

cació Social del bisbat de Giro -
na.

Pel que fa a la Secció Juvenil, 
el Primer Premi, dotat amb 200 E 
i placa, va ser concedit a Aina Va-
llejo Cases per la seva narració 
Un supervivent. El Segon Premi, 
dotat amb 100 E i placa, li va ser 
concedit a Anna Escolà Folgue ra 
per la seva narració Siempre que-
dan recuerdos. Tots dos premiats 
són alumnes de l’INS de Bala-
guer.

El lliurament de premis va tenir 
lloc el 28 d’abril en un dinar lite-
rari a l’Acadèmia Mariana de Llei-
da.

ços d’amistat i de vida comunitària que es teixeixen 
a l’Esplai.

El diumenge vam fer una gran activitat tots junts. 
En un moment del matí cadascú va treure de la mot-
xilla una cinta de plàstic i les vam anar lligant les 
unes amb les altres per tal de crear una xarxa enor-
me! Va ser un moment molt significatiu perquè vam 
simbolitzar el gran entrellat de persones que formem 
el moviment d’esplais. Vam marxar amb la mot-
xilla plena de nous amics i amigues i d’una bonica 
experiència.

Gemma Franco, monitora de l’Esplai

Pel que fa al Segon Premi 
d’Adults, dotat amb 300 E i pla-
ca, el jurat el va concedir a la 
narració titulada L’home del con-
te nidor, de la qual n’és autor 
Josep Víctor Gay Frias, veterà 
periodista gironí i membre de la 
delegació de Mitjans de Comu ni-

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Si us plau, 
combatem plegats el 
crim de l’esclavitud que 
continua causant pati-

ments innombrables» (25 de març).

@Pontifex: «Jesús transforma el nostre 
pecat en perdó, la nostra por en confian-
ça: a la Creu va néixer i reneix sempre 
la nostra esperança» (27 de març).

@Pontifex: «La nostra fe neix 
el matí de Pasqua: Jesús és 
viu! Aquesta experiència és el 
nucli del missatge cristià» 
(1 d’abril).

@Pontifex: «L’única arma in-
vencible és la caritat, perquè 
té el poder de desarmar les for-
ces del mal» (4 d’abril).
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Trobada de Vida Creixent 
a Àger i les Avellanes

L’arxiprestat Perifèria de Lleida 
pelegrina al Sant Dubte d’Ivorra

Unes 70 persones dels Grups de Vida Creixent 
de la nostra diòcesi van participar el passat 
11 d’abril a la tradicional sortida de prima-

vera d’aquest moviment. Van visitar el Parc Astro-
nòmic del Montsec, el Monestir de les Avellanes 
i la ciutat de Balaguer.

Els participants van arribar a la Noguera a mig 
matí en autocar, i la primera visita va ser al Parc 
Astronòmic. A continuació els esperaven per dinar 
al restaurant del Monestir de les Avellanes, i des-
prés van participar en una visita guiada per aquest 
edifici religiós gestionat pels germans maristes. 
Després va ser el moment de l’Eucaristia, i a l’a-
cabar la comitiva es va dirigir fins al Sant Crist de 
Balaguer.

E l passat dissabte 21 d’abril, unes 40 perso-
nes de l’arxiprestat Perifèria de Lleida van 
pelegrinar al santuari del Sant Dubte d’Ivor-

ra. També van visitar Pinós i Tàrrega. Tot plegat, 
un dia molt intens i carregat de vivències interes-
sants en el que es va gaudir de la natura, la histò-
ria, l’art i la convivència entre parròquies.

La visita a Ivorra s’inicià a l’esplanada del san-
tuari, lloc on fa 1.000 anys estava situat el poble, 
que posteriorment es traslladà a dalt d’un turó 
per tenir més protecció. El seu rector, Mn. Fermí 
Manteca, bon coneixedor del lloc, explicà amb tot 

luxe de detalls i de forma molt amena la història 
del santuari i el miracle del Sant Dubte. 

L’explicació va continuar a l’església parroquial. 
Aquí van poder veure el reliquiari gòtic que guar-
da les relíquies, així com el retaule, també gòtic, 
dedicat a santa Maria, i una imatge bellíssima de 
la Mare de Déu en fusta policromada del segle XIII. 
Amb ocasió del recent mil·lenari, l’església té unes 
pintures a l’altar major amb escenes que fan re-
ferència al miracle. Tot seguit va tenir lloc la cele-
bració de l’Eucaristia, i més tard una passejada 
pel poble.

A més a més de tota l’explicació històrica, Mn. Fer-
mí va fer una excel·lent catequesi sobre l’Eucaris-
tia com a font de vida, així com de la resurrecció, 
tot explicant la imatge del Crist ressuscitat que ara 
presideix l’altar del santuari.

I així, amb el desig renovat del seguiment al Crist, 
motivat per les explicacions rebudes al llarg del dia, 
acabà la sortida de les parròquies del nostre arxi -
prestat. 

Conxita López Torres

La Delegació de Vida Creixent organitza diferents 
sortides al llarg del curs per donar a conèixer el 
patrimoni religiós de la nostra diòcesi. Una mane-
ra diferent de compartir una jornada en companyia 
de persones compromeses en les diferents comu-
nitats parroquials.

Per un altre costat, Montserrat va acollir fa uns 
dies la tradicional trobada interdiocesana del mo-
viment com a acte que tanca el curs i que va comp-
tar amb la participació de centenars de persones.

AGENDAAGENDA

◗  Dijous, 24 de maig. A les 18 h, en-
trega de premis del Concurs Bíblic 
a l’Acadèmia Mariana.

◗  Divendres, 25 de maig. A les 20 h, 
confirmacions a la Parròquia de 
Sant Llorenç. Alumnes del Col·legi 
Santa Anna.

◗  Dissabte, 26 de maig. A les 9 h, As-
semblea Diocesana a l’Acadèmia 
Mariana. / A les 20 h, confirmacions 
a les Borges Blanques. Alumnes del 
Col·legi Montserrat d’aquesta loca-
litat.

◗  Diumenge, 27 de maig. A les 12 h, 
confirmacions a la Parròquia del Pont 
de Suert. / A les 20 h, celebració d’i-
niciació al catecumenat a la Parrò-
quia del Carme.

   

21.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Jm 3,13-18 / Sl 18 / Mc 9,14-29]. 
Sant Cristòfor Magallanes, prev. i com-
panys, mrs.; sant Secundí, mr. a Còr do-
va; sant Torquat i els seus companys, 
mrs.; santa Virgínia, viuda.

22.  Dimarts [Jm 4,1-10 / Sl 54 / 
Mc 9,30-37]. Santa Rita de Càssia, 
rel. agustina; santa Joaquima de Ve-
druna (1783-1854), rel. viuda, de Bar-
celona, fund. Carmelites de la Caritat 
a Vic (CHCC, 1826); santa Quitèria, 
vg. i mr., advocada contra la ràbia; san-
ta Júlia, vg. i mr. africana (s. IV); sant 
Ató, bisbe.

23.  Dimecres [Jm 4,13-17 / Sl 
48 / Mc 9,38-40]. Sant Desideri, bis-
be; sant Joan Baptista de Rossi, prev. 
fund.

24.  Dijous [Is 52,13-53,12 (o bé: 
He 10,12-23) / Sl 39 / Lc 22,14-20]. 
Jesucrist, Gran Sacerdot per sem-
pre; Maria Auxiliadora; sant Vicenç 
de Lerins, prev. escriptor eclesiàstic; 
sant Genadi, bisbe; santes Susanna 
i Afra, mrs.; beat Joan Prado, prev. i 
mr.

25.  Divendres [Jm 5,9-12 / Sl 
102 / Mc 10,1-12]. Sant Beda el 
Venerable (673-735), prev. i doctor 
de l’Església; sant Gregori VII, papa 
(1073-1085), abans monjo Hilde-
brand; santa Maria-Magdalena de 
Pazzi (Florència, 1566-1607), vg. 
carmelitana; sant Urbà I, papa (222-
230) i mr.; santa Magdalena-Sofia Ba-
rat, fund. rel. del Sagrat Cor, a París 
(SCJM, 1800); santa Vicenta Maria 

López Vicuña, vg., fund. rel. Maria Im-
maculada.

26.  Dissabte [Jm 5,13-20 / Sl 
140 / Mc 10,13-16].  Sant Feliu de 
Llobregat: Dedicació de la Catedral. 
Sant Felip Neri (Florència, 1515 - Ro-
ma, 1595), prev. fund. Congregació 
de l’Oratori (CO, 1551); sant Zacaries, 
bisbe; sant Eleuteri, papa (grec, 175-
189) i mr.

27.  Diumenge vinent, la Santíssi-
ma Trinitat (lit. hores: 4a setm.) [Dt 4,
32-34.39-40 / Sl 32 / Rm 8,14-17 / 
Mt 28,16-20]. Sant Agustí de Canter-
bury (s. VI-VII), bisbe, abans monjo a 
Roma; sant Juli, mr.; sant Berenguer, 
monjo; beat Josep Tous (Igualada, 
1811 - Barcelona, 1871), prevere i fun-
dador.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Sóc la seva mare

Ha sobrepassat els vuitanta anys. Una cai-
guda maldestra li ha reduït la mobilitat. Ha 
passat una llarga temporada internada. 

Ara és una altra vegada a casa amb l’atenció per-
sonal necessària i les visites sovintejades de fills 
i néts. Quan arriba el diumenge, sintonitza el tele-
visor per oir missa. Agraeix poder-ho fer i ponde-
ra positivament aquest servei televisiu. Enyora, 
però, la comunitat habitual, alhora que és ben 
conscient de la seva limitació i l’accepta. Tot i 
això confia en una recuperació, que de moment 
es retarda, que li permeti tornar a participar, una 
altra vegada, en la missa dominical comunità-
ria. Agraeix, també, que li portin la comunió a ca-
sa. Prepara una taula amb una imatge de la Mare 
de Déu i una llàntia i participa amb devoció en la 
preparació immediata, resant el parenostre i les 
invocacions corresponents. Després de combre-
gar i d’una estona de silenci per donar gràcies, 
resa sempre, en veu alta i de memòria —l’ha 
resat tantes vegades!— aquesta pregària: «Je-
sús, mireu els meus fills. El vostre amor creador 
me’ls donà. El meu cor de mare us els lliura. Que 
sàpiga jo respectar els plans que Vós teniu da-
munt d’ells. Mireu-los amb predilecció. Que us si-
guin fidels fins a la mort. Que ells sàpiguen esti-
mar-vos a Vós i, per Vós, a tothom. Que passin pel 
món fent el bé i que un dia els vegi amb Vós al cel. 
Preneu els meus sofriments i la meva vida per 
ells. Sóc la seva mare.»

I repeteix confiadament aquesta pregària una 
i altra vegada des de fa anys, des que els fills i els 
néts eren petits. Ells ho saben i ben segur que, des 
d’una diversitat de situacions personals i nivells 
de fe, agraeixen aquesta pregària de la mare i àvia. 
«Faig memòria de la teva fe sincera, que ja va ha-
bitar en la teva àvia Lois i en la teva mare Eunice. 
Tu la tens igual, n’estic segur» (2Tm 1,5). Jesús, 
sens dubte, l’acull amb benvolença, com un se-
nyal de fe en Déu i d’amor vers aquells pels qui 
prega. La pregària mai és endebades quan neix 
de la fe, del convenciment que Déu ens escolta 
i vetlla per tots, que ningú ni res li és indiferent. 
La pregària sempre vivifica a qui prega i a les per-
sones per les quals prega. Pregar els uns pels al-
tres ens fa créixer en l’amor i afegeix bondat a les 
nostres vides.

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONS
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◗  Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,1-11)

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es 
trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se 
sentí venir del cel un so com si es girés una ventada 
violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. 
Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, 
que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. 
Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a 
expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit 
els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus 
piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi 
ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà 
i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia 
parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si 
deien: «No són galileus, tots aquests que parlen? 
Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim 
en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, 
medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al 
país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia 
i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a 
Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, 
hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim 
proclamar les grandeses de Déu en les nostres prò-
pies llengües.»

◗  Salm responsorial (103)

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 vos-
tres 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 con-
templant el que ha fet, / que li sigui agradable aquest 
poema, / són per al Senyor aquests cants de goig. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 12,3b-7.12-13)

Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor 
si no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que re-
bem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és 
un de sol. Són diversos els serveis però és un de sol 
el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però 
tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-se de cadas-
cun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distri-
buïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és 
com el cos humà: és un, encara que tingui molts mem-
bres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, for-
men un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o 
lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar 
un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda 
el mateix Esperit. 

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 20,19-23)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren 
a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Je-
sús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» 
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixe -
bles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: 
«Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, tam-
bé jo us envio a vosaltres.» 
  Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Espe-
rit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, que-
daran sense perdó.»

◗  Lectura de los hechos de los Apóstoles (Hch 2,1-11)

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos jun-
tos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde 
el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuer-
temente, y llenó toda la casa donde se encontraban sen-
tados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 
que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a ha-
blar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía ma-
nifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos de-
votos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. 
Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía hablar en su pro-
pia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, 
diciendo: «¿No son galileos todos esos que están ha-
blando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros 
los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre noso-
tros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Me-
sopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de 
Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita 
con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto 
judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; 
y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios 
en nuestra propia lengua». 

◗  Salmo responsorial (103)

R. Envía tu Espiritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

Bendice, alma mía, al Señor: / ¡Dios mío, qué grande 
eres! / Cuántas son tus obras, Señor; / la tierra está 
llena de tus criaturas. R. 

Les retiras el aliento, y expiran / y vuelven a ser polvo; / 
envías tu espíritu, y los creas, / y repueblas la faz de la 
tierra. R.

Gloria a Dios para siempre, / goce el Señor con sus obras; / 
que le sea agradable mi poema, / y yo me alegraré con 
el Señor. R. 

◗  Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 12,3b-7.12-13)

Hermanos: 
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíri tu 
Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Es-
píritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Se-
ñor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otor-
ga la manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de 
ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para for-
mar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 20,19-23)

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es-
taban los discípulos en una casa, con las puertas ce-
rradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, dicien-
do esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-
tió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos 
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan retenidos».

Diumenge de Pentecosta (B)

La Festa de Pentecosta començà 
com Festa dels primers fruits 
(Nm 28,26) amb la sega de la pri-

mera garba de blat (Lv 23,15) quan 
oferien a Déu els fruits de la collita. Al 
temps de Jesús, agraeixen sobretot 
el gran fruit rebut del Senyor: la Llei.

La Bíblia anirà revelant l’Esperit en 
tres grans etapes: a) l’esperit del Se-
nyor és força que Déu dona només a 
algú com Moisès, que sospira: Tan de 
bo el Senyor donés a tots el seu es-
perit (Nm 11,29); b) Déu promet pels 
temps definitius abocar el seu esperit 
sobre tothom (Jl 3,1s); c) complint la 
Promesa, els membres de l’Església 
quedaren tots plens de l’Esperit Sant. 

La 4a part de Gàlates (5,1-6,10) pre-
senta què és «viure segons l’Esperit» 
seguint la teologia paulina bàsica: 
1) Crist és l’únic que salva; 2) La fe 
és gràcia que ens connecta a Crist; 
3) L’estil de vida amb amor certifica 
la qualitat de la bona connexió. 

Heu estat cridats a la llibertat (5,
13), però per amor feu-vos servents 
els uns dels altres. 

Cadascú és responsable de deixar-
se moure per la carn o per l’Esperit amb 
antítesi diferenciadora. 

No satisfeu els capricis de la carn: 
dels quals l’Apòstol presenta un elenc 
sense pretensions de ser complet. 

Deixeu-vos guiar per l’Esperit. Cal no 
passar per alt l’evidència del singu-
lar al text original. El fruit de l’Esperit 
és l’amor: la resta en són manifesta-
cions.

Al gran discurs de comiat dels cp. 
15-17, la secció anterior acabava dient: 
La glòria del meu Pare és que doneu 
molt de fruit essent deixebles meus 
(15,8).

Ara presenta l’acció de l’Esperit en 
la Comunitat. Hi haurà doble testimo-
ni complementari: el de l’Esperit de la 
veritat i també el dels deixebles. 

Encara tinc moltes coses per dir-vos: 
cal seguir a l’escolta de Jesús que se-
guirà parlant. Però ara, abans de Pen-
tecosta, seria càrrega massa pesada. 

El Defensor —l’Esperit de la veritat— 
us guiarà cap al coneixement de la veri-
tat sencera. Quina? 

La del qui és el Camí, la Veritat i la Vi-
da (Jn 14,6). 

L’Esperit no parlarà pel seu comp-
te amb evangeli diferent sinó fent-vos 
recordar i entendre allò que Jesús us 
ha dit (Jn 14,26). 

Mn. José Luis Arín

L’Esperit 
us guiarà cap a 

la veritat sencera

COMENTARI


