VIDA PARROQUIAL

9 de juny del 2019 Núm. 800

Tenim el vostre Esperit

Diumenge de la Santíssima
Trinitat, 9 de juny de 2019.
Pr 8,22-31 / Sl 8 / Rm 5,1-5 / Jn
16,12- 15
AVUI, PENTECOSTA
Avui, 9 de juny, celebrem el
diumenge de Pentecosta, la Pasqua
granada, l’últim dia de la
cinquantena pasqual. Com demanen
en una de les pregàries de la missa:
que Déu Pare, per Jesucrist, vessi
“arreu de la terra els dons de
l’Esperit Sant” i que així es puguin
repetir en els cors dels qui creuen en
ell allò que la seva bondat divina “va
obrar als mateixos inicis de la
predicació de l’Evangeli”.
DIUMENGE QUE VE,
Josep Codina
JORNADA PRO ORANTIBUS
Diumenge que ve, solemnitat de la
Santíssima Trinitat, serà la Jornada
Pro orantibus, dedicada a les HORARI DESPATX PARROQUIAL
persones que han fet l’opció per la Dimecres, de 18 a18.30
vida consagrada.
Dissabte, de 11 a 12

Diumenge de Pentecosta (C)

Rebeu l'Esperit

(Jn 14,16) Jo pregaré al Pare que us donarà un altre Defensor, L'Esperit
de la Veritat, perquè es quedi en vosaltres per sempre.
L'Esperit és la tercera «persona» de l'eterna Trinitat, U amb el Pare i
amb el Fill.
Coneix el «profund de Déu» i ens el revela.
(1Co 2,10)
Comunica «Dons» i «Fruits» a cada U com ell vol.
Té emocions.
Sent «Amor» i sent «dolor» (Ef 4,30-32)
No entristiu L'Esperit Sant.
Llanceu de vosaltres l'amargor, l'enfuriment, la ira, els crits, les injúries i
tota mena de dolenteria.
Sigueu «bondadosos» i «afectuosos», i «perdoneu-vos» tal com Déu us
ha perdonat en Crist.
Per a poder vèncer les forces negatives que provenen de la nostra
naturalesa pecadora (la carn) ens cal omplir-nos de la Força de l'Esperit, ja que
és l'Esperit qui dóna la Vida.
Confessant a Déu les nostres tendències negatives i demanant-li amb
insistència els «dons» del seu Esperit, a fi de vençer el mal amb el bé.
Els fruits de l'Esperit són (Ga 5, 22-23 )
AMOR. Ens mou a posar Déu i als altres abans que nosaltres. Ens
empeny a donar a servir i a perdonar.
EL GOIG. És un esperit d'alegria arrelat en la nostra fe.
LA PAU. És una serenitat interna que deriva de Déu, per mitjà del
sacrifici de Crist.
LA PACIÈNCIA. És suportar circumstàncies difícils i poder tenir bones
relacions amb persones difícils.
LA BONDAT. Tractar els altres com volem que ens tractin.
BENIGNITAT. És una conducta oberta, honesta, pura i generosa.
LA FE. Significa que els altres poden confiar en nosaltres.
MANSUETUD. És un esperit tendre, ens capacita per suportar la
persecució benignament.
DOMINI PROPI. És un control sobre els nostres impulsos.
M.S.

INFORMATIU

Jesús,
ens ho has promès sovint:
perquè som de la família de Déu,
vols que l’Esperit Sant vingui a
nosaltres
i, amb la força del seu amor,
ens ajudi a comprendre la Bona
Nova
i ens faci forts per donar-ne
testimoni.
Com els apòstols tancats en el
Cenacle,
sovint tinc por de donar la cara
i de fer-me reconèixer com a
deixeble teu.
M’agradaria ser més agosarat per dir
que crec en tu i en el teu missatge,
però necessito la força de l’Esperit
Sant.
Ajuda’m a obrir-li el cor de bat a
bat;
que em deixi transformar pel seu
amor
com els apòstols el dia de la
Pentecosta.
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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 pròpies llengües.»

Salm responsorial [103,1ab.24ac.29bc-30.31 i 34]

Beneeix el Senyor, ànima meva. / Senyor, Déu meu, que
en sou de gran. / Que en són de variades, Senyor, les vostre
obres, / la terra és plena de les vostres criatures.
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.
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.

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 rebem 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 cadascun de nosaltres. Les manifestacions
de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.
Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui
molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen
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, 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
vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit
Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran
perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»
Missatge de Jean Vanier (10 de setembre de 1928 – 7 de maig de 2019)
“Em sento feliç en un hospital de França. Em sento acollit amb amor. Estic en una bonica
habitació amb uns metges i infermeres meravellosos. Odile hi és de suport. Sóc feliç!
El meu cos és feble, no em puc aguantar dret, per tant passo el meu temps al llit i faig alguns
exercicis per les meves cames. Encara tinc dificultats per parlar, però això pot millorar.
Em sento profundament en pau i en la confiança. Jo no sé com anirà el meu futur, però Déu
és bo i allò que esdevingui serà el millor.
Gràcies per les vostres meravelloses cartes, jo les llegeixo amb acció de gràcies.
Us envio a cada un de vosaltres el meu amor des del fons del meu cor. Som una família
magnífica, ens estimem molt i Déu té cura de nosaltres. Gràcies a cadascun de vosaltres.
El meu amor per cada un de vosaltres, i també gràcies pel vostre amor i les vostres pregàries.
Sóc feliç i us dic gràcies per tot
Des del fons del cor, la meva estimació per a cada un de vosaltres »
Jean

