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PROP DE VOSALTRES

Pelegrinatge diocesà a Lourdes

L ’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOUR-
DES organitza un any més el pelegrinatge 
diocesà a la gruta on la Mare de Déu es va 

aparèixer a santa Bernardette. Ja sumen trenta- 
dos els anys en què els membres d’aquesta asso-
ciació es lliuren en cos i ànima al servei dels ma-
lalts, familiars i feligresos en general amb la finalitat 
que puguin estar presents durant uns dies a la 
ciutat de Lourdes per pregar davant la Mare de 
Déu. També li demanen per la seva salut corporal i 
espiritual.

El pelegrinatge d’enguany té quatre dies de du-
rada: des de dijous, 29 de juny, fins a diumenge, 
2 de juliol. Els responsables de l’Hospitalitat han 
elaborat un tríptic en el qual figura el programa 
detallat de totes les activitats previstes, els con-
sells pertinents per a la inscripció i altres detalls 
organitzatius. Ha estat distribuït a totes les parrò-
quies i comunitats amb la pretensió que tothom 
se senti convidat a participar-hi.

En el meu cas, em sento obligat ja des d’ara 
amb aquest escrit a col·laborar-hi, sol·licitant-vos 
la pregària per aquest objectiu, així com convi-
dant-vos a participar en el pelegrinatge. Manté el 
caràcter diocesà que, d’alguna manera, vincula 
totes les parròquies i comunitats, i ha donat mos-
tres suficients d’ajudar durant aquests anys als 
mancats de recursos, a més de fomentar la pre-
ocupació i l’atenció als malalts. Em consta que 
alguns porten des del principi organitzant i col-
laborant-t’hi; que hi han passat molts voluntaris 
prestant el seu esforç, la seva alegria i la seva 

pregària; que habitualment hi participen joves, 
que descobreixen la grandesa de la dedicació als 
malalts, oblidant els seus gustos i preferències 
personals; que molts sacerdots hi contribueixen 
fent-ne difusió, així com amb l’atenció pastoral i, 
finalment, que la diòcesi ha fet seva aquesta ac-
tivitat que beneficia tants malalts i persones amb 
mobilitat reduïda.

Mai agrairem prou tanta dedicació i servei des-
interessat. En nom de tots vosaltres, ho faig amb 
sinceritat de cor. És una atenció que no es redueix 
a uns dies de festa sinó que s’allarga tot l’any, 

col·laborant amb altres organismes i moviments 
apostòlics de Pastoral de la Salut i de Pietat Po-
pular. Al febrer, amb motiu de la festa anual de 
la Mare de Déu de Lourdes, se celebra la Santa 
Missa de forma solemne a la Catedral. Al maig, 
amb motiu de la Pasqua del Malalt, es recorda i 
es visita gran quantitat de residències i famílies 
amb malalts i ancians. Durant tot l’any les parrò-
quies i comunitats presten una especial atenció 
a persones mancades de salut. Els cristians no 
podem oblidar aquesta realitat, que afecta de for-
ma radical tants germans nostres; més aviat al 
contrari, la nostra fe ens impulsa a una constant 
preocupació per aquells que tenen dificultats, se-
guint l’actitud manifestada pel Senyor cap els ma-
lalts que es creuaven en el seu camí, guarint-los, 
per donar a conèixer el seu Regne. 

L’any passat, vaig participar per primera vegada 
com a Bisbe d’aquesta diòcesi al pelegrinatge a 
Lourdes. He de manifestar amb sinceritat que no 
tinc més que paraules d’elogi i reconeixement per 
a tots els assistents. L’actitud mostrada per tots 
cap als malalts; la disposició davant els actes reli-
giosos, el rigor davant l’horari i la col·laboració en-
tusiasta davant de qualsevol circumstància. En fi, 
un regal de Déu per a mi, que poso a la vostra con-
sideració per sol·licitar la participació de tots. Com-
prendreu ara, doncs, l’afirmació anterior parlant 
de la meva obligació.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

L ’empresa de reinserció Troballes s’ha mar-
cat com a objectiu duplicar la recollida de 
roba de segona mà en els anys vinents. Així 

ho ha explicat el director de Càritas Diocesana de 
Lleida, Ramon Baró, a la roda de premsa de pre-
sentació de la Memòria de la Fundació Jaume 
Rubió i Rubió, de la que depèn l’empresa Troba-
lles, programa d’ocupació de Càritas Diocesana.
L’any 2016 Troballes ha recollit unes 550 tones 
de roba de segona mà, el que equival a 1,85 qui -
los de roba per habitant i any en la seva zona d’ac-
tuació (Diòcesi de Lleida). L’objectiu de l’entitat vol-
dria arribar als 4 quilos de roba per habitant i any. 

Precisament, l’any passat la recollida de roba va 
augmentar un 6% a Lleida.
  El gerent de Troballes va destacar que l’any pas-
sat es va batre el rècord de venda de roba a les bo-
tigues, amb ingressos per valor de 380.230 E, 
un 16% més que el període anterior.
  Ramon Baró va anunciar que 25 Càritas Dioce-
sanes de tot l’Estat, que tenen programes de recu-
peració de roba, han creat la «Fundació Re-» per tre-
ballar amb una marca única.
  Al mateix temps, Troballes continua amb la ven-
da i lliurament social de roba de segona mà, i prò-
ximament obrirà la seva sisena botiga. També po-

tenciarà la venda de productes de Comerç Just es-
pecialitzant la seva botiga del carrer Dr. Fleming, 
«Fil per Randa», en productes cosmètics, aliments, 
roba i artesania de Comerç Just.

Troballes vol duplicar la recollida i recuperació 
de roba de segona mà
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CERCA DE VOSOTROS

Peregrinación 
diocesana a Lourdes

La HOSPITALIDAD DE LA VIRGEN DE LOURDES 
organiza un año más la peregrinación diocesa-
na a la gruta donde se apareció la Virgen María 

a santa Bernardette. Ya suman treinta y dos los años 
que los miembros de esta benemérita asociación 
se entregan en cuerpo y alma al servicio de los en-
fermos, familiares y feligreses en general para que 
puedan estar presentes durante unos días en la ciu-
dad de Lourdes para rezar ante la Virgen María. Tam-
bién, para pedirle por su salud corporal y espiritual. 

La peregrinación de este año tendrá cuatro días 
de duración: desde el jueves, 29 de junio, hasta el 
domingo, 2 de julio. Los responsables de la Hospi ta -
lidad han elaborado un tríptico en el que figura el pro-
grama detallado de todas las actividades previstas, 
los consejos pertinentes para la inscripción, así co-
mo otros detalles organizativos. Ha sido distri buido 
a todas las parroquias y comunidades con la preten-
sión de que todos se sientan invitados a participar. 

En mi caso, me siento obligado ya desde ahora con 
este escrito a colaborar, solicitando a todos la ora-
ción por este objetivo y la participación personal 
en la peregrinación. Mantiene el carácter diocesa-
no que, de algún modo, vincula a todas las parro-
quias y comunidades, y ha dado muestras suficien-
tes de ayuda a los carentes de recursos, además 
de fomentar la preocupación y la atención a los en-
fermos. Me consta que algunos llevan desde su 
comienzo organizando y colaborando en la peregri-
nación; que han pasado muchos voluntarios pres-
tando su esfuerzo, su alegría y su oración; que ha-
bitualmente participan jóvenes, que descubren allí 
la importancia de la dedicación a los enfermos, olvi-
dando sus gustos y preferencias personales; que 
muchos sacerdotes contribuyen a su difusión, así co-
mo a la atención pastoral y, por último, que la dióce-
sis ha hecho suya esta actividad que beneficia a tan-
tos enfermos e impedidos.

Nunca agradeceremos bastante tanta dedicación 
y servicio desinteresado. En nombre de todos voso-
tros, lo hago con sincero corazón. Es una atención 
que no se reduce a unos días de asueto sino que 
se prolonga a lo largo de todo el año, colaborando 
con otros organismos y movimientos apostólicos 
de Pastoral de la Salud y de Piedad Popular. En fe-
brero, con motivo de la fiesta anual de la Virgen de 
Lourdes, se celebra la Santa Misa de forma solem-
ne en la Catedral. En mayo, con motivo de la Pascua 
del Enfermo, se recuerda y se visita a gran cantidad 
de residencias y familias con enfermos y ancianos. 
Durante todo el año las parroquias y comunidades 
prestan una especial atención a personas impedi-
das o carentes de salud. Los cristianos no podemos 
olvidar esta realidad, que afecta de forma radical a 
tantos de nuestros hermanos; más bien al contra-
rio, nuestra fe nos impulsa a una constante preo-
cupación por aquellos que tienen grandes dificulta-
des, a imagen y siguiendo la actitud manifestada 
por el Señor hacia los enfermos que se cruzaban en 
su camino, curando dolencias y enfermedades pa-
ra dar a conocer su Reino. 

El año pasado, participé por primera vez como Obis-
po de esta diócesis, en la peregrinación a Lourdes. 
He de manifestar con sinceridad que no tengo más 
que palabras de elogio y reconocimiento para todos 
los asistentes. La actitud mostrada por todos ha-
cia los enfermos; la disposición ante los actos reli-
giosos, el rigor ante el horario y la colaboración entu-
sias ta ante cualquier circunstancia. En fin, un regalo 
de Dios para mí, que pongo a vuestra consideración pa-
ra solicitar la participación de todos. Comprenderéis 
ahora la afirmación anterior hablando de la obligación 
de este obispo.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida 

Begoña Palau, doctora en Bí-
blia i professora de la Fa-
cultat de Teologia de Cata-

lunya, va impartir la setmana del 
24 al 30 d’abril, un curs a la Uni-
tat Pastoral de les parròquies de 
les Borges Blanques, Juneda, 
Torregrossa, Puiggròs i la Flores-
ta sobre els relats de la Resurrec-
ció en els evangelis. El dilluns 24, 
a Torregrossa, la Dra. Palau va fer 
una introducció a l’Evangeli ex-
plicant la manera d’interpretar-lo 
tenint en compte l’època en què 
es va escriure. Dimarts, a les Bor-
ges Blanques, va desenvolupar 
«El relat de la tomba buida» de 
l’evangelista Marc. Dimecres 26, 
a Juneda, l’experta va explicar i co-

L ’Eucaristia del Primer de Maig d’aquest 2017 
es va celebrar a la Parròquia de Sant Agustí 
del barri de la Bordeta (Lleida), on ens vam 

aplegar per commemorar el Dia Internacional dels 
Treballadors i Treballadores i celebrar la festa de 
Sant Josep Obrer.

Després d’escoltar la Paraula de Déu, el bisbe Sal-
vador ens va encoratjar a viure el treball com a part 
de la nostra dignitat humana, tal com ens indica 
sant Pau a la Carta als Tessalonicencs, i a viure el 
nostre dia a dia amb la senzillesa i l’entrega de sant 
Josep Obrer; també, ens va convidar a dedicar la nos-
tra pregària per als treballadors amb feines precàries 
i per als que estan en situació d’atur.

Per acabar, vam llegir el Manifest escrit pels dife-
rents moviments obrers, religiosos/es i delegacions 
de Pastoral Obrera de Catalunya, en el qual es rei-
vindica la necessitat d’un treball decent per a tot-
hom. L’Eucaristia, presidida pel bisbe Salvador, va 
ser concelebrada pel delegat de Pastoral Obrera, 
P. Joan Valls, el P. Angel Pinto, el P. Nemesí Sola i 
Mn. Carles Sanmartín.

Després de l’Eucaristia, tots plegats vam compar-
tir un esmorzar i una estona de diàleg i convivència. 

Pastoral Obrera de Lleida

mentar les diferències narrati ves, 
en relació a aquest relat, entre l’E  -
vangeli de Marc i Mateu. Dijous, 
la intervenció va ser a Puiggròs, i 
va versar sobre l’aparició de Je-
sús als deixebles en el camí d’E-
maús, de l’evangelista Lluc.
  La cloenda es va celebrar el diu -
menge 30 d’abril al centre cívic de 

Curs bíblic sobre la Resurrecció 
de Jesús

Eucaristia del Primer de Maig

les Borges, on Begoña Palau va 
parlar de Jesús i Maria Magdale-
na a partir de l’Evangeli de Joan.

Aquest curs va cridar molt l’aten-
ció dels fidels de la Unitat Pasto-
ral. Malgrat els desplaçaments ne-
cessaris per acudir-hi, comptà amb 
una molt bona participació.

Josep Domènech

@Pontifex: «Fem créi-
xer la fraternitat i l’inter-
canvi: la col·laboració és 
el que ajuda a construir 

societats millors i pacífiques» (2 de 
maig).

@Pontifex: «Que la nostra actitud si-
gui afable i humil, atenta a la cura dels 
pobres» (3 de maig).

@Pontifex: «Deixem- nos sorpren-
dre per la nova que només Crist pot 
donar. Que la seva tendresa i el 
seu amor moguin els nostres pas-
sos» (5 de maig).

@Pontifex: «Deixem-nos provo-
car per les paraules i els gestos 
de Jesús, rebem d’Ell una vida ple-
nament humana, bona per pas-
sar-la estimant» (7 de maig).

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC
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AGENDAAGENDA

◗ Diumenge, 4 de juny. Pentecosta:
— A les 10.30 h, confirmacions a la 

pquia. de Sant Llorenç (Soses).
— A les 12 h, confirmacions a la 

pquia. de Joan Baptista (L’Alba-
gés).

◗  Dissabte, 10 de juny. Curset i con-
vivència prematrimonial a Alcarràs. 
Informació al tel. 628 164 870.

◗  Diumenge, 11 de juny. Jornada Pro 
Orantibus.

   

5.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Tb 1,1a.2;2,1-9 / Sl 111 / Mc 12,
1-12]. Sant Bonifaci, bisbe de Ma-
gúncia i mr. (754), d’origen anglès, 
evangelitzador d’Alemanya i vene-
rat a Fulda; santa Zenaida, vg.; sant 
Sanç (Sancho), noi i màrtir a Còr-
dova.

6.  Dimarts [Tb 2,10-23 / Sl 
111 / Mc 12,13-17]. Sant Feliu de 
Llobregat: Beat Josep M. Peris i Po-
lo (1889-1936), nat a Cinctorres 
(bisbat de Tortosa), prev. i mr., 
rector del Seminari de Barcelona; 
sant Norbert (†1134), bisbe de Mag-
deburg, fund. premonstratencs 
(Opraem, 1120); sant Marcel·lí 

Champagnat, prev. fund. Gns. maris-
tes (FSM, 1817).

7.  Dimecres [Tb 3,1-11.24.25 / 
Sl 24 / Mc 12,18-27]. Sant Ro-
bert, abat cistercenc; beata Anna 
de St. Bartomeu, vg. carmelitana, de 
Medina del Campo.

8.  Dijous [Is 52,13-53 (o bé: He 
10,12-23) / Sl 39 / Lc 22,14-20]. 
Jesucrist, Gran Sacerdot per sem-
pre; Tortosa: Dedicació de la Cate-
dral; sant Guillem, bisbe de York; 
santa Cal·líope, mr.; beat Jaume Ber-
thieu, mr.

9.  Divendres [Tb 11,5-17 / Sl 
145 / Mt 12,35-37]. Sant Efrem 
(306-373), diaca siríac i doctor de 

l’Església; sant Marí, ermità; sants 
Prim i Felicià, mrs.; santa Pelàgia o 
Pellaia, vg. i mr.; sant Josep d’An-
chieta, prev. jesuïta; beata Anna M. 
Taigi, mare de família.

10.  Dissabte [Tb 12,1.5-15. 
20 / Sl: Tb 13,2-8 / Mc 12,38-44]. 
Sant Maurici, abat; sant Asteri, bis-
be.

11.  Diumenge vinent, de la 
Santíssima Trinitat (lit. hores: 2a 
setm.) [Ex 34,4b-6.8-9 / Sl: Dn 3, 
52-56 / 2C 13,11-13 / Jo 3,16-18]. 
Sant Bernabé, apòstol company de 
Pau, nat a Xipre, on morí; sant Lleó III, 
papa (795-816); santa Adelaida o 
Alícia, verge cistercenca.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

Jesús puja al Pare

La imatge de Jesús ressuscitat pujant al 
cel és entranyable precisament perquè 
és una imatge senzilla, fins i tot ingènua, 

de l’experiència cristiana més fonda, que no 
es pot expressar amb paraules. Jesús puja al 
cel, se’n va amb el Pare. Ell, el Fill, s’ha donat 
del tot a Déu i als homes estimant fins a do-
nar la vida a la Creu. És així com ha entrat en 
comunió plena amb el Pare, la que, tot i ser 
Fill, ha après en el sofriment. I aquesta comu-
nió amb el Pare l’ha portat a la plenitud de la 
vida que tota la humanitat desitja i busca.

L’anada de Jesús al Pare l’allunya de la ter-
ra. No és l’allunyament del nostre món humà, 
el que Ell estima, sinó de la vida perduda, 
tancada i egoista, incapaç d’obertura i de lli-
bertat. Tota la seva vida ha consistit en allu-
nyar-se de la manera esquifida de viure, es-
clava de normes i criteris mesquins. Jesús 
allunyant-se de la terra significa que en la se-
va vida s’ha allunyat de la recerca d’Ell ma-
teix i s’ha aixecat més amunt de la lògica tan-
cada, la del que busca la pròpia vida i no la 
troba mai.

La seva anada al cel no l’ha allunyat de 
tots nosaltres. Ell ha viscut tota la vida com a 
primogènit de tota la humanitat. Ha pujat a Je-
rusalem, a la creu, al cel per portar tota la hu-
manitat a l’àmbit del Pare, l’àmbit de l’amor, 
la pau, el perdó, les relacions humanes lliu-
res i positives, l’horitzó ampli i integrador. És 
tota la humanitat la que s’aixeca amb Ell, la 
que puja a la creu perquè la vida veritable no 
es troba sinó donant-la, la que arriba a la vida 
plena en el Pare.

«Homes de Galilea, per què us esteu mirant 
al cel? Aquest Jesús que ha estat endut cap al 
cel, vindrà» (Act 1,11). «Tornaré i us prendré 
amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà 
on jo estic» (Jn 14,3). Ens prendrà a la vida 
veritable d’amor, de perdó, de diàleg, de ser-
vei, de respecte. És l’obra que Jesús ha realit-
zat en Ell i en tots nosaltres, la tasca a la qual 
ens envia a tots. Aquell que perseveri fins a 
la fi, trobarà la vida eterna. 

Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

L leida es va bolcar, el dijous 11 de maig, en la 
celebració dels actes en honor a sant Anastasi, 
patró de la ciutat que, malgrat la pluja, va aple-

gar centenars de lleidatans i lleidatanes.
El paer en cap, Àngel Ros, i la Corporació Munici-

pal van assistir als actes, que van començar amb el 
seguici d’anada a ofici, des de la plaça de la Paeria 
fins a la Catedral. 

El seguici va donar pas a la Missa solemne en ho-
nor al patró, que va presidir el bisbe de la Diòcesi, 

E l 6 i 7 de maig, es va celebrar a Berga la Troba-
da General de Monitors/es del Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). 

Hi van assistir uns 900 monitors i monitores, provi-
nents de 92 centres d’esplai d’arreu de Catalunya 
dels quals 56 eren del MCECC Lleida i vinculats a la 
Fundació Verge Blanca. La trobada duia el lema «A 
pas valent!», i com a centre d’interès, l’autentici tat 
del monitor/a. Després de la inauguració, va arribar 
l’hora de la primera activitat de la trobada i una de 
les més esperades: la pujada al Santuari de Queralt. 
Envoltats d’unes vistes privilegiades, es varen dur a 
terme diverses dinàmiques i jocs. Després, es va ce-
lebrar l’Eucaristia. Tots els monitors van fer la torna-
da a Berga a peu, gaudint de la panoràmica d’aquest 
lloc emblemàtic del Berguedà.

Després de sopar, la vetllada va seguir desenvolu-
pant el centre d’interès. 

Mons. Salvador Giménez. En l’Eucaristia, amb el Pe-
tit Cor de la Catedral de Lleida, es van cantar els an-
tics goigs en lloança a sant Anastasi. Mentrestant, 
els diferents grups culturals participants es van con-
centrar a la plaça de la Catedral. Acabada la mis-
sa, hi ha hagué una ballada conjunta de tots els 
elements en sortir la imatge del sant. Cada any és 
portada per una entitat diferent. Enguany, l’encarre-
gada de fer-ho va ser l’Associació Lleidatana d’Hand-
bol.

La pluja va obligar a seguir els actes previstos a 
la Catedral, on es va realitzar la tradicional ofrena 
floral al patró de la ciutat, iniciada per les pubilles, 
representant tots els barris, que van mostrar el seu 
agraïment i respecte vers el sant i li van demanar la 
seva protecció. Seguidament, les entitats culturals 
i associacions i tots els lleidatans que s’hi van vo-
ler sumar van participar en la tradicional ofrena, men-
tre la Banda Municipal de Música de Lleida, sota la 
direcció d’Amadeu Urrea, va amenitzar l’esdeveni-
ment.

Diumenge, els participants de la trobada es van lle-
var amb la sorpresa d’una classe de zumba, i des-
prés un bon entrepà per esmorzar. A continuació, es 
van dur a terme les diferents xerrades i tallers te-
màtics.

Abans de dinar, els gegants i nans de Berga van 
fer una demostració de la cultura popular de la zona. 
Després de dinar, l’acte de cloenda i L’hora dels 
adéus.

Saül Luque Moguer

Missa i ofrena en honor a sant 
Anastasi, patró de la ciutat

«A pas valent!»
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COMENTARI

◗  Lectura del libro 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 fuerte-
mente, 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 hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les concedía mani-
festarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devo-
tos 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 Meso-
potamia, de Judea y capadocia, del Ponto y Asia, de Fri-
gia 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 Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tie-
rra.

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 ale-
graré 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 Espíritu 
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. Per 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 formar un solo cuerpo. Y dos 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 discípu-
los se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». 

◗  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 pia-
dosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha 
sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i que-
daren 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 Pamfí-
lia, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi 
ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cre-
tencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar 
les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.»

◗  Salm responsorial (103)

R.  Quan envieu el vostre alè, Senyor, renoveu la vida so-
bre 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 criatu-
res. R.

Si els retireu l’alè, / expiren i tornen a la pols d’on van sor-
tir. / Quan envieu el vostre alè, / reneix la creació, / i re-
noveu 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 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 vosal-
tres.» 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 da-
munt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots 
aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran per-
donats, però mentre no els perdoneu, quedaran sen-
se perdó.»

Diumenge de Pentecosta

Corona Mistèrica, Pentecosta (2004), 
de Kiko Argüello. Catedral de l’Almude-
na de Madrid

E ls jueus a Pentecosta dona-
ven gràcies a Déu: primer pel 
do de la collita i des del s. II aC 

pel gran do de l’Aliança. 
La Pentecosta cristiana celebra 

l’efusió de l’Esperit sobre tota la Co-
munitat. 

Moisès (Nm 11,29) desitjà: Tant 
de bo el Senyor donés a tots el seu 
Esperit; això esdevé promesa de 
Déu: Abocaré el meu Esperit sobre 
tothom (Jl 3); i finalment es fa reali-
tat: Quan la diada de Pentecosta 
es trobaven reunits i tots quedaren 
plens de l’Esperit Sant.

L’Esperit és do per a la Comuni tat: 
ningú no pot confessar que Jesús 
és el Senyor si no és per un do de 
l’Esperit (1Co 12,3). 

És ignorància i orgull valorar el ca-
risma com a privilegi d’uns pocs. 

Les manifestacions de l’Esperit 
que rep cadascú són en bé de tots. 
Tothom en rep alguna; ningú les rep 
totes; sempre han de servir al bé de 
tots. 

S’anomenen «dons»: són regal 
gratuït; «miracles»: vénen de Déu; 
«serveis»: han de servir a la Comu-
nitat.

Al capvespre d’aquell mateix diu-
menge (dada més teològica que 
cronològica) amb les portes tanca-
des per por dels jueus (la iniciativa 
és del Senyor), Jesús els mostrà les 
mans i el costat: signes de la seva 
identitat de Crucificat.

Com el Pare m’ha enviat a mi, tam-
bé Jo us envio a vosaltres: tenim la 
mateixa missió de fer present en el 
món l’amor salvador de Déu. Missió 
divina que no es pot dur a terme 
sense força divina. 

Rebeu l’Esperit Sant. 
L’amor és el fruit de l’Esperit (Ga 

5,22), i la força per al perdó. Això 
lliga el do de l’Esperit al perdó dels 
pecats: A tots aquells a qui perdo-
nareu els pecats, els quedaran per-
donats. 

Mn. José Luis Arín

Carismes 
al servei de 

la Comunitat


