
Fragments de l’homilia del papa Francesc en la festa de 
Pentecosta del 2013 

 
 “La novetat sempre ens fa una mica de por. Preguntem-nos 
avui: estem oberts a les sorpreses de Déu? O ens tanquem, 
amb por, a la novetat de l’Esperit Sant? Estem decidits a 
recórrer els camins nous que la novetat de Déu ens presenta o 
ens atrinxerem en estructures caduques, que han perdut la 
capacitat de resposta? Ens farà bé fer-nos aquestes preguntes 
durant tota la jornada. 

Una segona idea: l’Esperit Sant, aparentment, crea 
desordre en l’Església, perquè produeix diversitat de carismes, 
de dons; tanmateix, sota la seva acció, tot això és una gran 
riquesa, perquè l’Esperit Sant és l’Esperit d’unitat, que no 
significa uniformitat sinó que tot ho recondueix a l’harmonia. 
En l’Església, l’harmonia la fa l’Esperit Sant. 

Un últim punt. L’Esperit Sant és l’ànima de la missió. 
Preguntem-nos si tenim la tendència a tancar-nos en nosaltres 
mateixos, en el nostre grup, o si deixem que l’Esperit Sant ens 
condueixi a la missió. Recordem avui aquestes tres paraules: 
novetat, harmonia, missió”. 

L’Esperit de la Pasqua, la Pentecosta, ens empeny  a ser 
valents, a recórrer camins creatius, en aquesta nostra societat 
nova, tan diferent de la de fa uns anys, a valorar positivament 
la diversitat de dons, de maneres de fer i de pensar com una 
riquesa, a llançar-nos a la missió i no quedar estancats. La 
uniformitat no és obra de l’Esperit, sí la diversitat de dons i la 
creativitat de camins. 

 
 
 

DIUMENGE,  dia 4:     A les 11,00: Missa cantada (difs. família Fornols 
Puigoriol; a la M. de D. de Lurdes en ac. de gra.)  

Dilluns,          dia 5:    A les 19,00: Rosari i Missa (a les intencions d’una 
feligresa) 

Dimarts,        dia 6:     A les 19,00: Rosari i Missa(a la M. de D. del Sòl 
del Pont en ac. de gr.) 

Dimecres,     dia 7:     A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Joan Targarona i 
Maria Prat) 

Dijous,           dia 8:    No hi ha missa 
Divendres,    dia 9:     A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,     dia 10:    A les 20,00: Missa (dif. Valentí Rodríguez i 

González) 
DIUMENGE,dia 11:     A les 11,00: Missa cantada (dif. Ramona 

Rosanas) 
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la campana avisa     la campana avisa     CATEQUISTES: Dimarts, dia 6, a les 6, es trobaran les 
catequistes per fer balanç del treball fet aquests darrers anys. 
 
CONSELL PARROQUIAL: Dimarts, dia 6, a 1 quart de 
10, tots els membres del Consell es trobaran en la darrera 
reunió del curs per valorar la tasca de la parròquia durant 
aquests mesos. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 9, a 2 quarts 
de 10, es trobaran les mares que durant aquest curs han 
preparat les misses familiars, per fer una valoració de les 
trobades i de les misses. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


