
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 14.- Sant Maties, apòstol; Santa Gemma Galgani. 
Matí.-No hi ha missa. 
12h.- Missa Primera Comunió. 
Vespre (festiva).- De la pagesia, en honor de St. Isidre / Cenovia Habas 
                                  León.  Isidre Parellada Fortuny. 
 

Diumenge dia 15.- PASQUA DE PENTECOSTA. Sant Isidre Llaurador.  
9h.- Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poc. 
12h.-Joan Font (12è. aniversari) i Montserrat Mèlich / Maria Monpart i 
            espòs Genís. 
13h.- Missa de Primera Comunió. 
18h.- Missa. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  16.- Dilluns de Pasqua Granada. 
Vespre.- NO HI HA MISSA per raó de Jubileu arxiprestal a Reus. 
 

Dimarts dia17.- Sant Pascual Bailón. 
Matí.-Missa. 
Vespre-Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch. 
 

Dimecres dia18.-Sant Joan I, papa i màrtir. 
Matí.-Manuel Gracés Navarro. 
Vespre.- Jaume Perals Aymerich. 
 

Dijous dia19.- JESUCRIST,GRAN  SACERDOT PER SEMPRE. 
Matí.- Missa. 
Vespre.-Enric Perals i Aymerich. 
 

Divendres dia20.-Sant Bernardí de Siena. 
Matí.- Joan Prats Escala. 
Vespre.- Antoni Pastor Campmany/ Acció de gràcies a la M.D. Montserrat 
per 48 anys de matrimoni. 
 

Dissabte dia21.- Santa Felícia. 
Matí.-No hi ha missa. 
18h.- Missa de Primera Comunió. En acció de gràcies i pels difunts de la 
família. 
Vespre (festiva).- Federico Tabar Cusí. Isidre Rigol Gelabert. Acció de 
gràcies per 47 anys matrimoni. 
 

Diumenge dia 22.- FESTA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT. 
9h.-Família Martí Tuset. 

12h.-Isidre Prats / Isidre Palau Balcells / Joaquim Folqué Margalef /En 
acció de Gràcies a Sta. Rita. 
18h.-A Sta. Rita. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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CRISTIANS ESPIRITUALS 
 

 Sí, encara que sigui ambígua aquesta definició, avui volem 
remarcar que els cristians som gent marcada pel llambreig de l’Esperit 
Sant. En aquest sentit som, amb tota propietat, “espirituals”. Avui, 
Pasqua de Pentecosta, ho celebrem: la vinguda de l’Esperit Sant, 
plenitud i terme de la Pasqua. 

En parlem poc de l’Esperit Sant. I la prova és que el sagrament de 
la Confirmació, complement i plenitud del Baptisme, és conegut i rebut 
per ben pocs cristians. Ens passa com aquells deixebles d’Efes quan 
responen a Pau: “Ni tan sols sabem que existeixi un Esperit Sant”. 
Aquesta manca de consciència que manifestaven aquells cristians de fa 
dos mil anys no afecta només als primers temps del cristianisme. Com 
ha dit el Papa Francesc: “l’Esperit Sant és sempre com el gran 
desconegut de la nostra fe” 

Què és, doncs, ser espiritual? No tocar de peus a terra? Viure 
desencarnadament? No. Vol dir omplir-nos de Déu –del seu Esperit-, i 
deixar-nos guiar per Ell. Voldrà dir, doncs, inspirar-nos en l’Evangeli. 
Caldrà, per tant, una veritable capacitat per acollir el “vent” de Déu, 
veritable tramuntana de l’Esperit, i deixar-nos acomboiar per Ell. A la 
pràctica és acceptar que en la nostra vida l’Esperit Sant sigui veritable 
protagonista. 

Conseqüents amb això, el retrat del cristià “espiritual” (¿hi pot 
haver cristians no espirituals?) serà el del que viu en la presència del 
Senyor, el que prega, el qui estima, el qui és solidari, el qui treballa per 
la justícia i la reconciliació, el qui no passa de llarg dels germans, el qui 
té entranyes de misericòrdia, el qui comparteix amb els pobres, els 
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humils, els que ploren… El retrat de l’home espiritual és l’home de les 
Benaurances, no el qui viu “al setè cel”… 

D’aquesta autèntica “espiritualitat” n’anem molt mancats. Ens 
ofeguem enmig d’un món molt materialista on l’Esperit compta poc. 
Fins i tot la vida religiosa està mancada d’aquell fons espiritual sobre el 
qual caldria edificar la vida cristiana. 

Es troba a faltar, entre nosaltres, creients d’avui, la solidesa 
d’aquest gruix espiritual que s’alimenta de la pregària personal i 
comunitària, dels sagraments, de la reflexió, d’una riquesa de vida 
interior. És ben cert que la pobresa d’una vida espiritual té una 
traducció en una vida cristiana poc consistent, insípida, poc 
compromesa… 

Per això el secret d’una parròquia viva, tota ella plena de vida no 
és altra que una comunitat i uns fidels traspassats per l’Esperit Sant. 
Gent de gruix espiritual. ¿Sabrem obrir-nos, un any més, a l’acció de 
l’Esperit Sant? Bona Pasqua de l’Esperit Sant! 

 

Mn. Anton Roca 
 

ACTIVITATS 
 

• DEMÀ, DILLUNS DE PASQUA GRANADA:  
PELEGRINATGE JUBILAR A REUS 
Marxarem puntualment a les 7:30h. de la pl. de la Vila. 
Serem més de 300 persones, 6 autocars, i tots compartint la fe i 
la germanor. Celebrarem el do de la Misericòrdia de Déu 
envers tots, i també renovarem la nostra voluntat de ser, tots 
nosaltres, misericordiosos com el Pare. 
 

• DIA 29 DE MAIG: SOLEMNITAT DEL CORPUS 
Ja s’està organitzant el treball de catifes pels carrers on ha de 
pasar la processó. Demanem la col·laboració de veïns voluntaris 
per tal que la nostra festa en honor a Jesús sacramentat sigui 
digna, popular i ben participada. Hi haurà la missa a les 6 de la 
tarda i després la processó eucarística amb els infants de 
Primera Comunió. Hi participaran els Gegants de la Vila. 
 

• ENS HA DEIXAT 
El passat dia 11 ens deixà Joaquín Pérez Aznar, de 88 anys. La 
celebració exequial tingué lloc a la parròquia el dia 13. Descansi 
en la pau del Senyor. 
 

• INFANTS QUE FARAN LA PRIMERA COMUNIÓ EL 
PROPER CAP DE SETMANA: 
Dissabte, dia 21 de maig: 
Sandra Alonso Altifu, Ferran Aymerich Peiró, Roger Aymerich 
Tuset, Joana Denia Ruiz, Marta Fernández Serrano, Lidia 
Fontiveros Aguilar, Pau López Casa, Paula Verdugo Delgado. 
Diumenge, dia 22 de maig: 
Víctor Caparrós Molina, Nayra García Pérez, Eduard Latorre 
Bonet, Javier López Alonso, Denís Lozano Martínez, Nayra 
Lozano Martínez, Ana Méndez Sánchez, Miriam Moreno Arlandia, 
Anna Prats López. 
 

• ACOLITAT DE JORDI MODRAGON BRICULLÉ 
Juntament amb altres companys que també rebrán aquest 
ministeri i del lectorat. La celebració, presidida pel Bisbe de Sant 
Feliu, Mons. Agustí Cortés, tindrà lloc el proper dimarts, dia 24 
de maig, a les 20h., al Seminari Conciliar de Barcelona (Carrer 
Diputació, 231). Preguem per ell i participem-hi, si podem. 
 

•   TROCAJOVE (TROBADA DE JOVES DEL MCECC) 
Uns 800 joves de tot Catalunya es van reunir el cap de setmana 
passat (7 i 8 de maig) a Vilafranca del Penedès durant la 
Trocajove, la trobada d’adolescents i joves del Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés 
(MCECC). 
Els joves del grup Socarrels i Arrels, de l'esplai Flor de Neu, 
també hi van participar, on van descobrir noves experiències i 
establir nous lligams amb companys i companyes de tots els 
esplais. Donem gràcies a Déu per aquestes experiències que els 
nostres joves poden viure, per tald’anar creixent en la fe. 
 
 

Veniu, oh Sant Esperit! 
 

“Veniu, oh Sant Esperit, 

des del cel al nostre pit 

amb un raig de llum divina. 

Pare dels pobres, veniu 

doneu-nos els dons que teniu 

oh Sol que el dia il·lumina”. 


