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L’Esperit
que dona vida al món
Aquest diumenge arribem a la plenitud del
temps pasqual: celebrem el do de l’Esperit
Sant sobre tota l’Església. El do de la vida i
la salvació que Déu concedeix al món no és
«només» el do de Jesucrist sinó que es completa amb l’efusió de l’Esperit Sant.
És signiﬁcatiu que l’Evangeli de Joan, quan
narra l’escena de la mort en creu de Jesús,
en el darrer moment, diu que «va inclinar el
cap i va entregar l’Esperit». No és només
una manera dolça de dir que Jesús va morir,
sinó que indica ja allò que s’esdevindrà després més plenament en la pasqua: el ressuscitat alenarà damunt dels deixebles
l’Esperit Sant.

La tercera «vinguda de l’Esperit» es produeix quan Pere accepta els primers pagans al
sí de la comunitat cristiana, al si de l’Església (fets 10, 44-46). L’Esperit no està lligat
a una cultura, o a una ètnia, o a un lloc, sinó
que obre i fecunda totes les cultures, ètnies
i llocs.
Els cristians i l’Església sabem prou que
sense l’Esperit Sant la fe seria una doctrina
fosca, la vida cristiana una moral freda i un
culte buit, la Paraula de Déu un llenguatge
estrany , l’Església una comunitat incapaç
de portar esperança, consol i vida en el
món.

L’Esperit és fruit de
la vida, mort i resurrecció de Jesús, és la
prolongació i la plenitud de l’obra de jesús.
I encara, en el llibre
dels fets dels apòstols, trobem tres
moments en els que
es dóna l’Esperit als
deixebles.
La primera el dia de
la pentecosta, (fets
2, 1-11) que produeix com a efecte el contrari
del que narra el llibre del gènesi en el relat
de la torre de Babel. Aleshores l’intent de
l’home d’esdevenir totpoderós va signiﬁcar
la incomunicació dels qui pretenien la construcció d’aquella torre, ara el do de l’Esperit
a la Pentecosta fa que els qui parlen llengües diferents es puguin entendre.
La segona narració del do de l’Esperit es
dóna a la sortida dels deixebles de la presó
quan es reuneixen amb la comunitat (fets
4, 31). El do de l’Esperit produeix en aquells
deixebles perseguits l’audàcia i valentia
que els empeny a la predicació de l’Evangeli.

Amb l’Esperit Sant, Jesús continua interiorment present en la vida ´del món i de l’Església, en l’interior de tota persona que li
obre el cor. La doctrina cristiana deixa de
ser quelcom fred per engendrar vida, la moral esdevé un camí de creixement en l’amor
i l’Església una comunitat de germans que
són enviats a comunicar pau i reconciliació.
Preguem, doncs avui, acollint aquesta pregària antiquíssima que fa avui l’Església
abans de proclamar l’Evangeli: «Veniu, oh
Esperit Sant».
Josep Torrente Bruna
rector

ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DEL TEMPLE. Ha estat aquest
passat dia 20 de maig. El 1971 el bisbe Marcelo Martín va beneir el nou
temple de sant Pere i sant Pau. Aquell dia van concelebrar el rector
de la parròquia (Mn. Salvador Albuixech), Mn. Josep Maria Masdeu,
Mn Josep Mª Fabró i el nou vicari, Mn. Rubén Dario.

PROJECTES DE CÀRITAS. Alguns projectes de Càritas faran passos
cap a la normalització aquesta setmana vinent. És el cas de la Brúixola que reprendrà activitats dimecres vinent amb dos dies la setmana i del reforç educatiu de primària un dia, atesos per les professionals i pels voluntaris menors de 65 anys, tal com ens recomanen
des de Caritas de Sant Feliu. El dia 18 farem l’activitat de final de curs,
només amb els infants, a Sant Pere i sant Pau. També anem augmentant les activitats amb els homes del pis compartit. L’acollida del
despatx, de moment, es continua fent telefònicament.

ACTIVITATS DE L’ESTIU DEL CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I
SANT PAU. Donades les limitacions que suposa la normativa sanitària per a les activitats d’estiu, hem decidit suspendre les colònies
d’estiu, després de parlar-ne en junta i amb els pares. D’aquesta manera, l’esplai dona ja per tancat el curs 2019-2020.

ECONOMIA PARROQUIAL. Aquest diumenge a l’església encara
trobareu uns sobres promovent una campanya econòmica extraordinària que supleixi els ingressos que no hi ha hagut durant dos mesos.
Gràcies per la vostra generositat. També podeu fer una transferència
als comptes parroquials (per Sant Pere i sant Pau i sant Jordi: ES87
2100 0130 1902 0025 8556; per la MD de la Mercè: ES97 2100 0130
1802 0045 5335). Aquests donatius poden desgravar a la renda del
2020 si ens faciliteu el nom, cognoms i núm de DNI, i una adreça
postal per a poder enviar el certificat a final d’any.

ROMERIA A MONTSERRAT. Havia de ser el proper cap de setmana
(5, 6 i 7 de juny). Es va decidir la suspensió ja fa dos mesos, però, en
funció de com evolucioni la situació sanitària, ens plantegem fer la
pujada a peu el mes d’octubre (divendres 23) i fer una “miniromeria”
passant el dissabte 24 complet a Montserrat. Ja n’anirem informant.
CÀRITAS NECESSITA EL NOSTRE AJUT. Continuem la campanya
«#Càritasx3. La necessitat s’ha triplicat, Tripliquem les donacions». Des del començament de l’estat d’alarma s’ha fet ajuts d’habitatge per més de 10.600€.
Col·laboreu en la campanya
fent la vostra aportació al
compte de la Càritas interparroquial del Prat (ES63
2100 0130 1102 0061 6243).
Si voleu que aquests donatius puguin desgravar a la campanya de la
renda de 2020, doneu-nos el nom, cognoms i el núm de DNI per correu electrònic. Moltes gràcies!

CAMPANYA DE LA RENDA. Convé saber que per raó de la pandèmia ha augmentat el percentatge de desgravació dels donatius fets
a l’Església (i a Càritas, que és Església!), amb efectes del dia 1 de
gener de 2020. Tots els donatius a l’Església Catòlica fets aquest
2020 desgravaran a la declaració d’IRPF de la següent manera: dels
primers 150 euros donats retornaran el 80% en la liquidació de la
renda, i els que excedeixin de 150 euros la desgravació serà del 35%
(del 40% si en els 2 anys anteriors s’haguessin realitzat donatius per
import igual o superior al de l’any 2020).
COMPROMÍS AMB UNA ECOLOGIA INTEGRAL. Justícia i Pau ens
proposa adherir-nos a aquest compromís. Es pot fer a través del Web
www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/

REUNIÓ DE JUNTA DE LA CARITAS INTERPARROQUIAL. Es va
haver d’ajornar la setmana passada i serà dimarts 2 a les 17.00h virtualment, per fer el seguiment de l’activitat dels projectes de Càritas
i el creixement dels ajuts que hem anat fent.

Isabel VICENTE GARCÍA (84), Adela HERNÁNDEZ MOLINA (81), Maria Soledad MORODO BARRERO (75), Maria Teresa RIBAS PI (89), Vicenç
VINUESA DAMARET (77), Lorenza CARO RUIZ (92), Maria ALONSO SÁNCHEZ (90), Susana FEU PUIG (81), José REDONDO RAMÍREZ (90).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 5 de juny a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau

.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 30. 20.00h. Clara GARCÍA, Rosa ARGELAGA, Ramon NAVARRO, Núria VILÀ, Jaume ESTRUCH, Pedro CONESA.
DIVENDRES 5. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Teresa GARCÍA GINÉS,
Maria Teresa RIBAS PI, Maria Pilar CIORDIA GARCÍA, Vicenç VINUESA

DAMARET, Lorenza CARO RUIZ, Maria ALONSO SÁNCHEZ, Susana
FEU PUIG, José REDONDO RAMÍREZ, Nilo MORÁN GARCÍA, Antonia
BATLLORI VAREA, Maria Soledad MORODO BARRERO.
DIUMENGE 7. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ.

PREGÀRIA DEL PAPA FRANCESC A LA MARE DE DÉU EN OCASIÓ DE LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS. Oh Maria, vós resplendiu
sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Nosaltres ens encomanem a vós, salut dels malalts, que a la creu vàreu
ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la vostra fe. Vós, salvació del poble, sabeu de què tenim necessitat, i estem segurs que
proveireu a fi que, com a Canà de Galilea, pugui tornar la joia i la festa després d’aquest moment de prova. Ajudeu-nos, mare del diví
amor, a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens digui Jesús, que ha pres damunt seu els nostres sofriments i s’ha carregat
els nostres dolors per portar-nos, a través de la Creu, al goig de la Resurrecció.
Sota la vostra protecció, ens refugiem, Santa Mare de Déu. No desoïu les nostres súpliques, en les nostres necessitats. De tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda. Amén.
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