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Any 44. núm. 26. Diumenge Sisè de Pasqua, 22 de maig de 2022.

QUI DONA LA PAU QUE NECESSITEM?
«L’Esperit Sant i nosaltres hem cregut...». Això és l’Església:

nosaltres, la
comunitat de fidels, el poble de Déu, amb els seus pastors, cridats a fer de
guies en el camí; conjuntament amb l’Esperit Sant, Esperit del Pare enviat
en nom del Fill, Esperit que ens ha estat donat a través de Crist. Esperit
Paràclit, Advocat, Defensor i Consolador. Ells ens fa viure a la presència de
Déu, en l’escolta de la seva Paraula, sense neguits ni pors, tenint en el cor
la pau que Jesús ens deixà i que el món no pot donar (cf. Jo 14, 26-27).
L’Esperit acompanya l’Església en el llarg camí que s’estén entre la
primera i la segona vinguda de Crist: «Me’n vaig, però tornaré» (Jo 14, 28),
diu avui Jesús als Apòstols. Entre l’ "anada" i la "tornada" de Crist està el temps de l’Església,
que és el seu Cos; dos mil anys transcorreguts, difonent als fidels la vida de Crist mitjançant els
sagraments i sembrant arreu del món la bona llavor de l’Evangeli, que va donant fruit. Temps de
l’Església, temps de l’Esperit Sant. Ell és el Mestre que forma els deixebles: els fa enamorar-se
de Jesús; els educa per escoltar la seva Paraula, per contemplar el seu rostre, els configura amb
la seva humanitat benaurada, pobra d’esperit, afligida, mansoia, assedegada de justícia,
misericordiosa, pura de cor, pacífica, perseguida a causa de la justícia (cf. Mt 5, 3-10).
Així, gràcies a l’acció de l’Esperit Sant, Jesús es converteix en el "camí" per on avança el
deixeble. «Qui m’estima farà cas del que jo dic», diu Jesús al començament de l’evangeli d’avui.
El nostre amor a Jesús es demostra en l’obediència a les seves paraules ja que la fidelitat de Jesús
a la voluntat del Pare ve transmesa als deixebles gràcies a l’Esperit Sant, que vessa l’amor i la
pau de Déu en el seus cors.
Felicito als nombrosos nens i nenes de la nostra parròquia que aquest dissabte
i avui han rebut la primera eucaristia, i a les seves famílies, i us desitjo a tots un
bon diumenge acompanyats de santa Maria, Mare de Déu.
Mn. Joan Obach Baurier, rector

MISSA EN LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS

Dilluns, dia 30 de maig, a les 19.30 h
Celebració eucarística presidida
pel bisbe Javier Vilanova i Pellissa,
auxiliar de Barcelona
Participació de representants de les entitats relacionades
amb el Beat Pere Tarrés i Claret
RECÉS D’EFFETÁ-SARRIÀ. Després del recés d’aquest cap de setmana a Begues, la missa
de cloenda amb les famílies és aquest diumenge a les 18 h al temple parroquial.

SANT ROSARI DURANT EL MES DE MARIA
De dilluns a divendres, a les 19.30 h, Capella del Santíssim.
MISSA PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT DE LA LOURDES BRASÓ. Dilluns 23 de
maig a les 10 h. Missa presidida per Mn. Salvador Bacardit.
REUNIÓ DE LA JUNTA DEL CP. Dilluns 23 de maig a les 20.30 h a la sala Tramuntana del
Centre Parroquial.
GRUP TEÒFILS. Dimecres 25 de maig a les 19.30 h a la sala de la rectoria. Estudi de la
constitució dogmàtica Dei Verbum, sobre la Divina Revelació, del Concili Vaticà II.
ADORACIÓ EUCARÍSTICA AQUESTA SETMANA. De dilluns a divendres de 8.30 a 20
h, i dissabte (pregària per la Vida) de 8.30 a 10 h a la capella del Santíssim. Dilluns, dia 23 de
maig, a les 21 h (Grup Hakuna). Dimarts, dia 24 de maig, a les 21 h (Grup Effetá).

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE
El proper diumenge, dia 29 de maig, a les 18 h
Eudald Dantí, orgue, i Fumi Kitamura, soprano
Aportació lliure per a les despeses de manteniment i de logística dels concerts.

Moltes gràcies. Us hi esperem!

TROBADA FINAL DE LA FASE
DIOCESANA DEL SÍNODE DE BISBES
A L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA:
“COMUNIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ”
Dia: El proper diumenge, dia 29 de maig
des de les 17 fins a les 19.30 h
Lloc: Col·legi Maristes La Immaculada (c/ València 370)
(Amb inscripció prèvia)

AJUDA A UCRAÏNA
www.caritas.barcelona

DONACIONS NO MONETÀRIES (Església del “Perpetuo Socorro”)
Dilluns a dissabte, de 9 h a 21 h. Ptge. Mercader, 12A, de Barcelona.
BIZUM: 33381 ; CC: ES82 2100 5000 5902 0012 8131
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