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PENTECOSTA 

la força de l’esperit 

en moments difícils 

Deu setmanes sense el Cap del Pont, deu setmanes sense 

celebracions a l’església, deu setmanes en què hem constatat 

“una església buida, però una comunitat a cada casa”, amb els 

vídeos, on hi han col·laborat tants voluntaris, que han entrat a 

moltes llars i ens han ajudat a escoltar la Paraula, a pregar, a 

cantar, a veure’ns les cares. Aquest cap de setmana ens tornem 

a retrobar, doncs, en la celebració comunitària de l’eucaristia. 

És un goig. Donem-ne gràcies a Déu. 

Cal, però, també que constatem i lament- 

tem que durant tot aquest temps molta gent ha 

patit i pateix de veritat, malalts, famílies que no 

han pogut acomiadar els seus difunts, treballadors 

de la sanitat i dels diferents serveis socials, 

confinament dins de casa provocador de moltes 

angoixes, persones sense feina, sense aliments...Un 

llistat de no acabar. 

Amb tot cal alegrar-se per tanta gent que 

fent tot tipus de voluntariat ha donat un cop de 

mà a moltes necessitats. Si són grans els 

contratemps, ho és també la solidaritat, l’esperit de 

servei. 
Quin camí ens queda encara per recórrer? 

No ho sabem, segurament llarg i costerut, que ens 

demanarà molta paciència, molta disciplina, no 

anar cadascú a la seva, sinó tenir molt present la 

delicadesa vers una societat que ho reclama. 

És aquí al mig que celebrem i hem de viure la 
Pentecosta, la força de l’Esperit: “com el Pare m’ha enviat a mi, 
també us envio jo a vosaltres”, i és dins aquesta situació que 

som enviats, per ajudar, servir, transformar, donar testimoni. 
 
 

 
 

 

cultes de la setmana Dissabte, dia 30: A les 20,00: Missa (dif. Josep Serra i Jufré;) 
DIUMENGE, dia 31: A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Godayol i 

Ferré; Salvador Nadal i Corominas) 
Dissabte, dia 6: A les 20,00: Missa (difs. Salvador Nadal i 

Corominas, cap d’any; família Clotet Godayol) 
DIUMENGE, dia 7: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 

Rosanas; Joan Roca i Boixader; per les ànimes 
del purgatori) 



 
 
 

 

la campana avisa CÀRITAS: L’equip de coordinadors dels diferents projectes 

es reunirà dilluns, dia 1, a les 8, per valorar el ritme creixent 
de necessitats i la marxa dels projectes. 

 
CAP DEL PONT: El grup de redactors es reunirà el dime- 

cres, dia 3, a les 8, per preparar els escrits setmanals i valorar la 
conveniència de continuar fent algun vídeo mensualment. 

 
DONATIUS: Aquests darrers dies se n’ha rebut un de 4.000 

€ per Càritas i un altre de 100 € per les necessitats de la 

parròquia. Moltes gràcies. 

CASALOT: El Casalot ja prepara el Casal d’estiu, com se’ns 

explica en aquest programa. Des de la parròquia recomanem 
que hi apunteu els infants i adolescents. 



 
 


