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El Defensor, l’Esperit de la veritat
«Donarà testimoni de mi… i vosaltres també en donareu
testimoni. Us guiarà cap al coneixement de la veritat
sencera» (Jn 15,26‐27;16.12‐15). Són expressions de Jesús
que contenen la promesa de la vinguda de l’Esperit, sense
el qual res no ens seria possible. A partir del dia de la
Pentecosta, l’Esperit és el protagonista de la història de la
salvació que encara continua. Malament si els
protagonistes volem ser nosaltres: no ens en sortirem pas.
El text dels Actes de la primera lectura d’avui (Ac 2,1‐11)
diu que aquells que havien compartit la vida amb Jesús
fins al moment de la seva ascensió al cel «es trobaven tots junts en un mateix lloc». «Es trobaven asseguts»,
concreta, i cap d’aquests detalls no és pas menor. Encara no són capaços d’alçar‐se; encara no saben parlar;
encara no poden donar testimoni de res. Prou en tindrien ganes. Segurament que per això estan tots reunits.
Però no poden anar més enllà d’això. Quin retrat més bonic de la situació en què ens trobem nosaltres tots sols,
quan volem viure i actuar sense l’ajut de Déu.
I les imatges continuen. «Se sentí venir del cel un so», un so que haurà d’esdevenir paraula en aquells que rebin
l’Esperit. «Com si es girés una ventada violenta», la ventada que els fa posar drets, que els “ajuda”, els
“impulsa” a posar‐se drets davant Déu i davant els altres per a poder viure servint, tal com la força de Déu ho
havia manifestat tantes vegades en Jesús aixecant els caiguts i malalts, posant‐los drets, reintegrant‐los a la
vida. És el vent de l’Esperit! «Com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren i es posaren sobre
cadascun d’ells». Sobre cadascun! És a dir, cadascun d’ells queda convertit en una mena de llàntia encesa pel
foc de Déu. És el foc de l’Esperit de Déu que il∙lumina la nit del món.
Ara sí! Ara ha començat la nova creació. Ara arriba el fruit ple de la Pasqua salvadora de Jesús! Aquí neix la
comunitat de l’Església, la que té en comú el mateix Esperit, la que gràcies a aquest do de l’Esperit pot
confessar que Déu és Pare i Jesús Senyor, la que rep els dons de l’Esperit per al servei en bé de tots, la que
forma un sol cos, el Cos de Crist. El protagonista ha de ser l’Esperit. Ens cal demanar contínuament que aquest
do de l’Esperit sigui vessat en els nostres cors. Només així es pot obrar en nosaltres allò mateix que hi va haver
als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli, com diem en la primera oració de la missa.
Veniu, Esperit Sant! La Pasqua aleshores és completa!

Vilaseca
Avui, diumenge, dia 27 de maig, Pasqua de Pentecosta, celebrem l’Eucaristia a les 10 del matí a
l’Església de la Sagrada Família de Vilaseca per tal de celebrar‐hi la Festa Major.
http://parroquiesdetorello.wordpress.com/

a/e: parroquiesdetorello@gmail.com

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 85): divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 26

19: Maria Ponce Pérez.
I esposos Ramon Molist i Mercè Carrera
(cap d’any)

Diumenge 27

12: Ramon Tuneu Solà

Dimarts 29

9: Ànimes

Dijous 31

9: Ànimes

Dissabte 2

19: Família Xampró Carreras

Diumenge 3

12:

Missa Rociera
Diumenge vinent, dia 3 de juny, a les 10 del matí,
acollim com cada any la Romeria de la Verge del
Rocío i celebrem l’Eucaristia
& Enterraments
• Diumenge, dia 20 de maig: Enriqueta León
Contreras, 85 anys.
• Dimecres, dia 23 de maig: Fernando Sampedro
López, 69 anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de maig: 106,58 €.

& Enterraments
• Dilluns, dia 21 de maig: Carmen Bernal Cruz, 87
anys.
& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de maig: 243,42 €.
• Full i Diàleg, pastisseries: 192,53 €.
• Donatius: 200,00 €.
• Col·lectes, Residència: 231,30 €.
• Donatiu, Càritas: 100,00 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: a les 8 del matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Misses per celebrar
Diumenge 27

10:

Diumenge 3

10: Plàcid Nofre

Mes de Maria
Fins dijous vinent, dia 31 de maig, cada dia, a 2/4
de 6 de la tarda, al Santuari, es resa el Rosari i es fa
el Mes de Maria

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a les 8 del matí i a les 7 de
la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 8 del vespre.
• Diumenges i festes: a les 11 del matí.
& Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 9
del vespre i dimecres d’11 a 1.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 26

20: Acció de gràcies, família Vilar Vinyeta

Diumenge 27

11: Mercè Subirachs Julve

Dilluns 28

8:

19:

Dimarts 29

8:

19:

Dimecres 30

8:

19:

Dijous 31

8:

19:

Divendres 1

8:

19: Mercè Subirachs
Julve

Dissabte 2

20:

Diumenge 3

11: Carme Vila

& Primera Comunió
• Diumenge, dia 20 de maig, han combregat per
primera vegada: Andrea Castillo Espadamala;
Lídia Criballés Casalí; Arol García Rodríguez;
Stefano Musson Argañaraz; Adrià Neila Revuero;
Edgar Olmo Aguilar; Júlia Torrentallé Dot;
Patrícia Urban Duran; Eudald Vázquez Pérez;
Mireia Yespes Rovira; Lucía Zamora Chavete.

ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE VILASECA
Avui, diumenge, dia 27 de maig, Pasqua de
Pentecosta, a les 10 del matí, celebrem l’Eucaristia
en aquesta comunitat

AGENDA
& Interparroquial
• Dijous vinent, dia 31 de maig, a les 9 del vespre, a
la Sala de Catequesi de Montserrat, hi ha reunió
de pares i padrins per preparar els
Baptismes.
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a
8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.
& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €

