EVANGELITZADORS AMB
ESPERIT
259. Evangelitzadors amb Esperit vol dir evangelitzadors que s'obren sense
por a l'acció de l'Esperit Sant. Per Pentecosta, l'Esperit fa sortir de si mateixos
els Apòstols i els transforma en anunciadors de les grandeses de Déu, que
cadascú comença a entendre en la seva pròpia llengua.
L'Esperit Sant, a més, infon la força per anunciar la novetat de l’Evangeli
amb audàcia (parresia), en veu alta i en qualsevol temps i lloc, fins i tot a
contracorrent. Invoquem-lo avui, ben recolzats en la pregària, sense la qual
tota acció corre el risc de quedar-se buida i l'anunci finalment manca
d'ànima.
Jesús vol evangelitzadors que anunciïn la Bona Notícia no sols amb paraules
sinó sobretot amb una vida que s'ha transfigurat en la presència de Déu.
261. Quan es diu que quelcom té «esperit», això sol indicar uns mòbils
interiors que impulsen, motiven, encoratgen i donen sentit a l'acció personal
i comunitària. Una evangelització amb esperit és molt diferent d'un conjunt
de tasques viscudes com una obligació pesada que simplement es tolera,
o se suporta com quelcom que contradiu les pròpies inclinacions i desitjos.
Com voldria trobar les paraules per encoratjar una etapa evangelitzadora
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més fervorosa, alegre, generosa, audaç, plena d'amor fins a la fi i de vida
contagiosa! Però sé que cap motivació no serà suficient si no crema en els
cors el foc de l'Esperit. En definitiva, una evangelització amb esperit és una
evangelització amb Esperit Sant, ja que Ell és l'ànima de l'Església
evangelitzadora. Abans de proposar-vos algunes motivacions i suggeriments
espirituals, invoco un cop més l'Esperit Sant; li prego que vingui a renovar,
a sacsejar, a impulsar l'Església en una audaç sortida fora d'ella mateixa
per evangelitzar tots els pobles.

(De l’exhortació EvangeliÍ gaudium, del papa Francesc, 2013)

celebracions
◗ Solemnitat de la Pentecosta. Aquest diumenge
se celebra la Solemnitat de la Pentecosta, festa titular
de la nostra Catedral i parròquia. Amb aquest motiu
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presidirà la Missa
a les 8 del vespre, coincidint amb la Jornada
d’Apostolat Seglar.
◗ Vespres per les Vocacions. A les 7 de la tarda la
Pregària de Vespres serà oferta per les Vocacions amb
la participació del Grup de Pregària per les Vocacions.
◗ Confirmacions. Dimecres, dia 7 de juny, a 2/4 de
6 de la tarda, a la Catedral, Mons. Saiz Meneses
confirmarà un grup d’alumnes del Col·legi “El Pinar
de Nuestra Senyora” de Valldoreix.
◗ Unció dels malalts. El proper diumenge, dia 11 de
juny, a les 12 del migdia, tindrà lloc la Celebració
Comunitària de la Santa Unció a la Catedral. Les
persones que vulguin rebre aquest sagrament s’han
d’inscriure en el despatx parroquial, a la sagristia o
comunicant-ho a algun membre del grup de Pastoral
de la Salut.
Les persones que rebran el sagrament es reuniran el
diumenge vinent a les 11 del matí, a la Capella del
Santíssim, per a la seva preparació espiritual i rebre
el sagrament de la Reconciliació, i seguidament
participaran en la Missa de les 12 del migdia en què
rebran la Unció dels Malalts.
◗ Casaments. El proper dissabte, dia 10 de juny, a
2/4 de 12 del migdia, contrauran matrimoni Isidro
Gascón González i Maria del Mar Garcia González, i
a les 5 de la tarda, Adrián Casas López i Esther
Martínez Felip.
◗ Rosari pels cristians perseguits. El proper dissabte, dia
10 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la pregària
comunitària del Rosari, en la qual encomanarem els
nostres germans cristians perseguits a tants països del
món, i especialment a Egipte.
◗ Exèquies. El dimecres dia 24 de maig, a les 3 de la
tarda, es feren les exèquies de la Sra. Montserrat Gros
Jorba, que havia mort el dia anterior als 75 anys.
Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 29 de maig, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Antònia Boada
Riera, Montserrat Gros Jorba, Teresa López Cañameras
i Miquel Rambla Amat.

agenda
◗ Junta de la Federació. El dimecres dia 7 de juny a les 5
de la tarda. Seguidament Cercle d’Estudis i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, dia 8 de juny, de 2/4 de 9 a 2/4 de
10 del vespre, a la Capella del Santíssim
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 9 de juny, a 2/4 de
7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la col·lecta extraordinària mensual per sufragar les
despeses ocasionades per les obres que s’estan realitzant
a la Capella del Santíssim en aquests moments i que
continuaran amb els baixants de la nau central i els
quadres elèctrics, amb un pressupost total de 98.824
euros. Actualment s’està treballant a la teulada i baixants
de la Capella del Santíssim.
Es pot col·laborar també fent-se subscriptor de la parròquia
amb les butlletes que es troben a l’entrada del temple i a
través de donatius a un dels següents comptes: ES98 0182
6260 0302 0013 0534 del BBVA o ES82 2100 3385 3622
0009 3346 de La Caixa.
◗ Preparació de la Solemnitat del Corpus Christi.
Enguany el Corpus s’escau el diumenge 18 de juny. Des
de fa setmanes els diversos grups estan treballant per a
la preparació de les catifes florals que acompanyaran el
pas del Santíssim pels carrers propers a la Catedral.
Enguany s’espera una participació de més de 20 grups
diferents. Les persones que vulguin col·laborar-hi poden
fer-ho de diverses maneres: amb donatius, portant flors
per a la confecció de les catifes i ajudant a fer-les; a
més, es poden ornamentar les balconades dels carrers
amb domassos. Els dies i horaris previstos són:
✳ Dijous dia 15 de juny, a les 6 de la tarda: benedicció i
inauguració de la font de l’ou com balla a l’atri del temple,
a càrrec de Mons. Saiz Meneses
✳ Diumenge dia 18 de juny: a partir de les 3 de la tarda,
confecció de les catifes florals, Missa a les 7 de la tarda i
Processó amb el Santíssim, presidida per Mons. Saiz Meneses.

moviment de tresoreria
MAIG 2017
Ingressos
Col·lecta 07/05
Col·lecta 14/05
Col·lecta 21/05
Col.lecta 28/05
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

3.552,60
1.839,62
3.062,51
2.223,05
1.397,57
694,00
2020,00
14.789,35

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.519,51
1.544,51
5.880,60
4.249,69
14.194,31

Diferència
Dèficit acumulat

+595,04
3.150,83
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