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Solemnitat de l'Esperit Sant
Enrique Benavent Vidal – Bisbe de Tortosa

En acabar les festes de Pasqua celebrem la solemnitat de la
Pentecosta. Estem davant la culminació del temps joiós de la
resurrecció del Senyor amb l’enviament de l’Esperit Sant, que
és el gran do que regala a l’Església i a tota la humanitat.
L’Esperit és per a molts cristians un gran desconegut. Ens
costa comprendre la seua missió, perquè, si la comparem
amb la de Jesús, ens sembla poc concreta. En canvi, és tan
important perquè sense la seua acció, l’obra de la salvació no
continuaria endavant.
En primer lloc, l’Esperit ve per culminar l’obra de Crist,
portant a compliment i plenitud la fundació de l’Església. Crist
havia cridat als deixebles que el van seguir. A eixa comunitat
és enviat l’Esperit Sant el dia de Pentecosta per a convertirse en el principi i fonament de la seua unitat interior en l’amor
i la caritat. És eixa unitat interior la que fa que aquell grup de
deixebles esdevingui Poble de Déu i Cos del Crist. L’Esperit
no ve a una església ja constituïda, sinó que és enviat per a
constituir-la. Ell és, en paraules d’un gran teòleg del segle
XX, el cofundador de l’Església, que és quelcom més que
una associació o una institució humana: l’Esperit fa d’ella
signe i presència del Regne de Déu en el nostre món. Per
això la celebració d’aquesta solemnitat hauria de ser per a
tots nosaltres una ocasió per donar gràcies al Senyor per
haver-nos cridat a formar part de la seua Església. És una
gràcia i, per això, un honor.
Per l’acció de l’Esperit Sant l’Església és també enviada a la
missió. Es tracta d’una missió universal: vol abastar a tots els
pobles i cultures, però sense anul·lar-les ni suprimir-les, sinó
purificant-les i integrant tot allò de bo que hi ha en elles. Per
l’acció de l’Esperit l’Església és capaç d’obrir-se sense por a
tota la humanitat i rep d’Ell la força per transformar aquest
món en Regne de Déu. Eixa és la potència misteriosa de la
seua acció.

Per l’acció de l’Esperit l’Església és constantment
renovada en santedat. El Concili Vaticà II ens ensenya que
la santedat de l’Església és vertadera, encara que
imperfecta, perquè les imperfeccions i els pecats estan
presents en els seus membres. Ningú dels qui formem part
d’ella podem presumir de ser cristians perfectes. Tots
tenim consciència de què podíem ser millors. I, malgrat tot,
no han faltat mai testimonis de santedat que, amb la seua
vida, l’han renovada i han fet que continuï sent un signe
segur i clar del Regne de Déu en el món. Com ens ha
recordat el Papa Francesc en l’exhortació Gaudete et
exultate, “l’Esperit Sant vessa santedat a tot arreu, en el
sant poble fidel de Déu” (nº 6), una santedat que no
sempre es manifesta en obres grans als ulls del món, però
que és la que dóna vida a l’Església i la fa creïble al món.
Sense els sants, que són els millors fruits de l’acció de
l’Esperit, l’Església hauria deixat d’existir.
Que la solemnitat de la Pentecosta ens porte a donar
gràcies al Senyor perquè ens ha cridat a formar part de la
seua Església, a comprometre’ns més en la nostra missió i
a créixer en el desig de viure una santedat cada dia més
autèntica.

Dons de l'Esperit Sant
• El Do de la Saviesa és concebut per l'Esperit Sant i permet
apreciar el que es veu de l'obra divina.
• El Do de l'Enteniment és el que porta al camí de la
contemplació, el camí per apropar-se a Déu.
• El Do del Consell permet decidir amb encert i aconsellar
els altres fàcilment i en el moment necessari amb la voluntat
de Déu.
• El Do de la Fortalesa és el que l'Esperit Sant concedeix al
fidel per ajudar en la perseverança; és una força
sobrenatural.
• El Do de Ciència és el que permet accedir al coneixement,
és la llum invocada pel cristià per sostenir la fe del bateig.
• El Do de la Pietat. El cor del cristià no ha de ser ni fred ni
indiferent. La fe i l'acompliment del bé és el do de la pietat,
que l'Esperit Sant vessa en les ànimes.
• El Do sant del Temor de Déu és el que salva de l'orgull
sabent que tot es deu a la misericòrdia divina. No s'ha
d'entendre com a "por" de Déu, sinó com el respecte a
causa de la divinitat i santedat de Déu en la relació amb Ell.

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Rebeu l'Esperit Sant»

HORARI DE MISSES
Dissabte, 19 de maig
La Serra d'Almos

18:00

Tivissa

20:00 Josep i Pepita

Diumenge, 20 de maig, Solemnitat de la Pentecosta
El Masroig

10:30

Tivissa – Primera Comunió

12:00 Eugenia i Josep

El Molar

17:00

Dilluns, 21 de maig
Tivissa (Centre de dia)
Avui, en el dia de Pentecosta es realitza el compliment de la
promesa que Crist havia fet als Apòstols. La tarda del dia de
Pasqua alenà damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant»
(Jn 20,22). La vinguda de l'Esperit Sant el dia de Pentecosta
renova i porta a plenitud aquest do d'un mode solemne i amb
manifestacions externes. Així culmina el misteri pasqual.
L'Esperit que Jesús comunica, crea en el deixeble una nova
condició humana, i produeix unitat. Quan l'orgull de l'home el
mena a desafiar Déu construint la torre de Babel, Déu confon
llurs llengües i no es poden entendre. A Pentecosta succeeix el
contrari: per gràcia de l'Esperit Sant, els Apòstols són entesos
per persones de les més diverses procedències i llengües.
L'Esperit Sant és el Mestre interior que guia el deixeble envers
la veritat, que el mou a obrar el bé, que el consola en el dolor,
que el transforma interiorment, tot donant-li una força, una
capacitat noves.
El primer dia de Pentecosta de l'era cristiana, els Apòstols eren
reunits en companyonia de Maria, i eren en oració. El
recolliment, l'actitud orant és imprescindible per a rebre l'Esperit.
«De sobte, com si es girés una ventada impetuosa, se sentí del
cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts.
Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es
distribuïen i es posaven sobre cada un d'ells» (Ac 2,2-3).
Tots restaren plens de l'Esperit Sant, i es posaren a predicar
valentament. Aquells homes atemorits havien estat transformats
en valents predicadors que no temien la presó, ni la tortura, ni el
martiri. No és estrany; la força de l'Esperit era en ells.
L'Esperit Sant, Tercera Persona de la Santíssima Trinitat, és
l'ànima de la meva ànima, la vida de la meva vida, l'ésser del
meu ésser; és el meu santificador, l'hoste del meu interior més
profund. Per tal d'arribar a la maduresa en la vida de fe cal que
la relació amb Ell sigui cada cop més conscient, més personal.
En aquesta celebració de Pentecosta hem d'obrir les portes del
nostre interior de bat a bat.

El Masroig - El Molar
La Serra d'Almos - Tivissa
Romeria arxiprestal a Montserrat
El proper diumenge 17 de juny es celebrarà la Romeria
arxiprestal a Montserrat, amb la presentació dels xiquets i les xiquetes de Primera Comunió a la Mare de
Déu.
El preu del viatge es 20 € els adults i 10 € els infants.
La data límit d'inscripció és el 3 de juny.
Els interessats podeu dirigir-vos al mossèn.

17:00 Francisco Escoda

Dimarts, 22 de maig
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Josep i Teresa

Dimecres, 23 de maig
El Molar

18:00

Dijous, 24 de maig
El Masroig

18:00

Divendres, 25 de maig
Tivissa (Capella de l'Hospital)

18:00 Pepeta i Antonio

Dissabte, 26 de maig
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Dolores i Enrique

Diumenge, 27 de maig, Solemnitat de la Santíssima Trinitat
Tivissa

10:00 Fm. Màdico Margalef

El Masroig

11:45 Pel poble

El Molar

13:00

Seqüencia de l'Esperit Sant
Davalleu, Esperit Sant,
i envieu a tots un raig
de vostra llum divina.

En faltar vostre favor,
no hi ha en l'home res de bo,
sinó dolenteria.

Veniu, Pare dels pobres,
veniu, pròdig de mercès,
veniu, del cor llum viva.

Feu ben net el que és impur,
deu regor el que és eixut,
guariu les malalties.

Oh diví Consolador,
dolç amic de nostre cor,
refrigerant dolcíssim.

Ablaniu el que és enterc,
deu claror al que està fred,
dreceu el que es desvia.

En l'afany suau repòs,
temprança en els ardors,
platxeri en l'hora trista.

Als que som vostres fidels
confiats en Vós, doneu
les set mercès divines.

Beatíssima claror,
penetreu els cors de tots
aquells qui us estimen.

Feu fruitar nostres virtuts
i en el port de la salut
doneu-nos goigs sens mida.
Amén.

