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Any 44. núm. 28. Diumenge de Pentecosta, 5 de juny de 2022.

PENTECOSTA: PLENITUD DE LA PASQUA
El misteri de la Pentecosta constitueix el baptisme de l’Església; és un
esdeveniment que va donar-li, per així dir-ho, la forma inicial i l’impuls per
a la seva missió. Aquesta «forma» i aquest «impuls» són sempre vàlids,
són sempre actuals, i es renoven de manera especial mitjançant les accions
litúrgiques.
Us convido a meditar sobre un aspecte essencial del misteri de
Pentecosta, que en els nostres dies conserva tota la seva importància.
Pentecosta és la festa de la unió, de la comprensió i de la comunió humana.
Tots constatem que en el nostre món, tot i que estem cada vegada més a
prop els uns dels altres gràcies al desenvolupament dels grans mitjans tecnològics de
comunicació, i que les distàncies geogràfiques sembla que s’escurcin, la comprensió i la comunió
entre les persones sovint resulta superficial i difícil. Persisteixen desequilibris que amb freqüència
duen a conflictes; el diàleg entre les generacions sembla cada vegada més complex; assistim a
esdeveniments diaris amb els quals sembla que els éssers humans s’estan tornant més agressius;
comprendre’ns i escoltar-nos han esdevingut tasques massa àrdues i preferim cercar el propi jo i
els interessos particulars. En aquesta situació, ¿podem realment trobar i viure la unitat que tant
necessitem?
La narració de la Pentecosta en els Fets dels Apòstols que escoltem avui (cf. Ac 2, 1-11) conté
en el rerefons un dels grans relats de l’Antic Testament: la història de la construcció de la torre
de Babel (cf. Gn 11, 1-9). Però, què és Babel? És la descripció d’un regne en el qual els homes
van assolir tant de poder que van creure que no necessitaven fer referència a un Déu llunyà, i que
eren tan forts que podien construir per ells mateixos un camí que conduís al cel per obrir les seves
portes i ocupar el lloc de Déu. Però precisament en aquesta situació succeeix quelcom estrany i
singular. Mentre els homes estaven treballant junts per construir la torre s’adonaren que estaven
construint els uns contra els altres. Mentre intentaven ser com Déu corrien el perill de deixar de
ser homes perquè havien perdut un element fonamental de les persones humanes: la capacitat de
posar-se d’acord, d’entendre’s i d’actuar junts.
Aquest relat bíblic conté una veritat perenne; el podem veure al llarg de la història i també en
el nostre món. Amb el progrés de la ciència i de la tècnica hem assolit el poder de dominar les
forces de la natura, de manipular els elements, de fabricar éssers vius, arribant àdhuc a l’ésser
humà mateix. En aquesta situació, pregar a Déu pot semblar quelcom superat i inútil sense
adonar-nos que podem recaure en la mateixa experiència de Babel. Per tant, tornem a la pregunta
inicial: pot haver-hi vertaderament unitat i concòrdia? I, com? Trobem la resposta en la Sagrada
Escriptura: només pot existir la unitat i la comunió mitjançant el do de l’Esperit de Déu, que ens
dona un cor nou i un nou llenguatge. Això és el que va succeir el matí de Pentecosta.
Us desitjo una joiosa Pasqua de Pentecosta, en la joia del do de l’Esperit Sant.
Mn. Joan Obach Baurier, rector

ATENCIÓ: Aquest Dilluns, dia 6 de juny, en ser un dia festiu
no de precepte, no hi ha adoració eucarística. La primera missa
del matí és a les 8.30 h
ADORACIÓ EUCARÍSTICA AQUESTA SETMANA
Aquesta setmana, de dimarts 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 6 de juny, a les 21 h (Grup Hakuna). Dimarts,
dia 7 de juny, a les 21 h (Grup Effetá).

« Si adviertes la oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso
que sofoca la esperanza, si tienes en el corazón una herida que
quema, si no encuentras una salida, ábrete al Espíritu Santo »
(Papa Francisco, Día de Pentecostés, 23/052021)

DUES PROCESSONS DE CORPUS CHRISTI
A SARRIÀ
Dijous, dia 16 de juny
Missa a la capella del Monestir de Santa Isabel
(c/Rocabertí) a les 20 h
Acabada la missa, processó eucarística
pel carrer Major de Sarrià, des del Monestir de Santa Isabel
fins a l’església de Sant Vicenç.

Diumenge, dia 19 de juny
Després de la missa de les 11.30 h al temple parroquial.
Processó des de l’església passant per la placeta del Roser, plaça del
consell de la Vila, carrer Major i finalitzant
a la Plaça de Sarrià amb la benedicció amb el Santíssim.
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.
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