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L’acció de l’Esperit Sant és universal
L'Esperit Sant es manifesta de manera particular a l'Església i en els seus membres; no obstant això, la seva presència
i acció són universals, sense cap límit ni d'espai ni de temps.
L'Esperit ofereix a l'home la seva llum i la seva força perquè
pugui respondre a la seva màxima vocació; mitjançant l'Esperit l'home arriba per la fe a contemplar i assaborir el misteri
del pla diví; més encara, hem de creure que l'Esperit Sant ofereix a tothom la possibilitat —segons ens diu el Concili Vaticà
II en document Gaudium et spes— que, en la forma que només
Déu coneix, s'associï a aquest misteri pasqual.
L'Esperit està, doncs, en l'origen mateix de la pregunta existencial i religiosa de l'home, la qual no sorgeix tan sols de situacions contingents, sinó de l'estructura mateixa del seu ésser.
Núm.3.944 - Any 76

La presència i activitat de l'Esperit no afecta únicament
els individus, sinó també la societat, la història, els pobles,
les cultures, les religions. En efecte, l'Esperit es troba en
l'origen dels nobles ideals i de les iniciatives de bé de la humanitat en camí.
L'Esperit és així mateix per a la nostra època l'agent principal de la nova evangelització. Serà, per tant, important
descobrir l'Esperit com Aquell que construeix el Regne de
Déu en el curs de la història i prepara la seva plena manifestació en Jesucrist, animant els homes en el seu cor i fent
germinar en la vivència humana les llavors de la salvació
definitiva que es donarà a la fi dels temps.
(Sant Joan Pau II)
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«Se sentí venir del cel un so com si es girés
una ventada violenta, i omplí tota la casa»
Pentecosta / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
Durant la celebració de la diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se sentí
venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i
omplí tota la casa on es trobaven asseguts.
Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc que
es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots
quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes
les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell
so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i
fora de si deien: «No són galileus, tots aquests que parlen?
Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la
nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels
jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a
Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs,
però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de
Déu en les nostres pròpies llengües.»
(2,1-11)
Salm responsorial
Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra.
[103]
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians
de Corint
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si
no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són
diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són
diversos els serveis però és un de sol el Senyor a qui servim.
Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu
que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.
Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que
tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que
siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o
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grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat
com a beguda el mateix Esperit.
(12,3b-7,12-13)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren
a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.»
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles
s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a
vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué:
«Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els
pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»
(20,19-23)

«Quan se sentí
aquell so, la gent
hi anà i quedaren
desconcertats,
perquè cadascú
els sentia parlar
en la seva pròpia
llengua»
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Agenda

La Pasqua de l’Esperit

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
Jesús entra a formar part de la nostra història gràcies a l’Esperit, que és Senyor,
infon vida i és glòria del Pare i del Fill —com diu el Credo—, manifestació d’un únic
Amor. Jesús, o en forma part o queda en el rerefons de tota història humana.
Per dir-ho com el teòleg Romano Guardini: l’Esperit Sant és el qui produeix la fe,
el qui forja el sentit cristià, conformant en nosaltres sentiments com els de Crist.
Pentecosta, la Pasqua de l’Esperit, ens convida a examinar la nostra espiritualitat, el paisatge interior de cada existència humana: com ho fem perquè Jesús
ressuscitat pugui habitar dins nostre? Si ens hi ajudem amb la pregària, l’Esperit ens guiarà a l’hora de prendre decisions importants al llarg de la vida, a no
flaquejar en el terbolí del nostre ser en el món, com ens ensenyarà igualment a
llegir la realitat de les petites o no tan petites coses belles, a tenir una mirada
religiosa del món.
L’Esperit duu el missatge de Jesús a la seva plenitud: ens fa recordar i entendre
tot el que ell ens ha dit. Il·lumina la ment, infla les veles per a la nostra navegació vers el Port.
És la música de fons que ens permet de sintonitzar amb el Misteri, pensar en
Aquell que ens ha pensat primer i restar-hi oberts incondicionalment. És aquella capacitat immensa que tots tenim d’estimar, de fer el bé; és l’alè de Déu acaronant la vida.
Algú ha dit: pitjor que negar Déu és negar l’espiritualitat de l’ésser humà. Compromesos amb la realitat, cal que ens obrim —enllà de la immediatesa— a la sorprenent novetat de l’Esperit que parla un significatiu i misteriós llenguatge.

6 dilluns
Benauda Verge Maria, Mare de
l’Església
—Sant Norbert, fund.
—Sant Marcel·lí Champagnat, fund.
Gn 3,9-15.20 o bé Ac 1,12-14/Salm
86/Jo 19,25-34
7 dimarts
—Sant Vistremund, monjo
1R 17,7-16/Salm 4/Mt 5,13-16
8 dimecres
—Sant Pere d’Amer
1R 18,20-39/Salm 15/Mt 5,17-19
9 dijous
Jesucrist, gran Sacerdot per sempre
Beata Diana d’Andaló
Is 52,13-53,12 o bé He 10,12-23/
Salm 39/Lc 22,14-20
10 divendres
—Sant Maurici, abat
1R 19,9a.11-16/Salm 26/Mt 5,27-32

La imatge

De quantes maneres hem imaginat
o hem vist representada la vinguda
de l’Esperit Sant! Com que és un do
de Déu, alguns ho veuen com una
cosa devota. Tanmateix, la història
ens parla d’individus o de grups que
sota l’empenta de l’Esperit de Déu
parlen, fan, proclamen com no ho
havien pas fet abans.
Això s’esdevé quan es deixa que l’Esperit actuï.
Pentecosta (1546). Ticià
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11 dissabte
—Sant Bernabé, apòstol
Ac 11,21b-26;13,1-3/Salm 97/Mt
5,20-26
12 La Santíssima Trinitat / Cicle C
Jornada Pro Orantibus
—Sant Lleó III, papa
Pr 8,22-31/Salm 8/Rm 5,1-5/Jo
16,12-15
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Visita del bisbe Francesc
a les UPP de Puig-reig i de
Navàs

Exercicis
espirituals
per a adults i joves

UPP de Puig-reig i de Navàs
El dia 16 de maig el bisbe Francesc va
reunir-se amb els sacerdots de les unitats pastorals parroquials (UPP) de
Puig-reig i de Navàs. Aquestes dues
unitats continuen reunint-se periòdicament, com ho feien quan formaven
un sol arxiprestat. Per això, tenia ple
sentit una trobada més propera dels
sis sacerdots (tres per unitat) amb
el nou bisbe, a fi d’anar-se coneixent
més personalment i poder informar-lo
de la vida pastoral de les seves comunitats. Van fer la reunió a Navàs i seguidament van compartir el dinar de
celebració, amb uns dies de retard, de
la festa de Sant Marc, patró de Balsareny. Per suposat, no es tractava pas de
grans reflexions i projectes, sinó d’anar
comunicant, de manera informal, el
treball pastoral que fan, les dificultats
i les limitacions pròpies dels seus dies i,
sobretot, les ganes d’anar endavant en
tot allò que puguin fer. Amb il·lusió… i
tocant de peus a terra!

El dia abans, 15 de maig, el senyor bisbe va administrar el sagrament de la
confirmació, a la parròquia de Gironella, a un grup de joves de la catequesi
familiar: l’Abril, la Beth, la Judit, el
Marc, el Marcel, el Martí, el Pere, la
Rita i el Vitor. Publiquem un fragment
del testimoni d’una catequista:
«Amb aquests joves hem fet un procés
de quatre anys de catequesi familiar, presencialment i a distància, però
sempre conscients que som una comunitat, com hem volgut representar
en aquest quadre que hem realitzat
entre tots. Cada família viu en una
casa que, gràcies al nostre amor, es
converteix en una llar cristiana. Junts
hem fet xarxa per compartir aquesta
bonica tasca d’educar els nostres fills
cristianament...»
(Podeu llegir el testimoni sencer a
www.bisbatsolsona.cat)

Recordem que del 23 de juliol, a
les 10h, fins al 28 de juliol, a les
16h, tindran lloc els exercicis
espirituals a la Cova de Manresa.
Aquesta tanda serà predicada pel
P. David Guindulain amb el tema
«Quan les ferides són fecundes
en Crist».
El P. Guindulain és sacerdot
jesuïta, llicenciat en Psicologia
educativa (Universitat de Barcelona) i en Teologia (Centre Sèvres
i Facultat de Teologia de Catalunya). Actualment viu i treballa al
Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana de Manresa, on
acompanya exercicis espirituals i
atén pastoralment el santuari de
la Cova de Sant Ignasi.
Els exercicis espirituals són molt
recomanables per a la vida cristiana. Us animem a apuntar-vos-hi.
Per a inscripcions i més informació: Teresa Gené, tel. 629 42 86 83, o
recessossolsona@bisbatsolsona.cat.

Fulldiocesà
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III Recés d’Efatà de Solsona
Delegació de Joventut
El cap de setmana del 6 al 8 de maig gairebé una setantena de
joves es van trobar al Seminari de Solsona en el tercer recés
d’Efatà que organitza la diòcesi. Feia molts mesos que l’equip
de servidors es reunia cada dilluns per formar-se i pregar plegats. Efatà és un recés vivencial, testimonial i ple de signes
tangibles de l’amor de Déu. És un cap de setmana que per a
molts és un punt i a part en les seves vides, un cap de setmana en què molts descobreixen o redescobreixen qui és Jesús.
Un dels joves que va participar en el recés escriví un missatge que il·lustra el que ha estat Efatà per a molts dels participants: «Aquest recés ha estat un punt i a part en la meva vida.

El bisbe ha visitat totes les UPPs
de la diòcesi
El senyor bisbe ha anat visitant totes les unitats pastorals
parroquials (UPP) del bisbat. Algunes han anat sortint al
Full: Tàrrega, Cervera, Súria, Navàs i Puig-reig. Tot i que
des del Full no ens hem fet ressó de Bagà, Berga, Cardona, Solsona, Bellpuig, Mollerussa i Sant Ramon, tenim
constància que Mons. Conesa hi ha anat, ha parlat amb els
preveres de les unitats, ha saludat i conversat amb alguns
feligresos, en alguns casos ha participat en l’eucaristia, ha
conegut infants i joves, també ha visitat algunes comunitats religioses i sobretot s’ha pogut fer una idea de com és
el territori de la nostra diòcesi.
5 de juny del 2022

He redescobert la felicitat en Jesús. També meravellós i molt
impactant. Mai no havia sentit Jesús tan a prop meu. Així ho
vaig dir als pares tot just arribar a casa. I ara no el vull deixar
marxar, el meu cor és obert per a ell.» Aquest recés ha estat
coordinat per la Berta Codina i el Mike Ventura, el seu darrer
recés, juntament amb els coordinadors adults, l’Encarna Lopez i el Ventura Codina, i Mn. Marc Majà. En un emotiu comiat, dins la missa final del recés, Mn. Majà i Mn. Lluís Ruiz van
beneir els coordinadors per la tasca feta.
(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat)
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L’Església es mou pel respecte i la cura
de la gent gran
Presentades les «Orientacions per a la pastoral de la gent gran»
En la nostra societat, on va creixent la cultura del descartament i l'exclusió de les persones poc productives, que solen
ser les més vulnerables, i on van canviant les condicions familiars, polítiques i socials, no sempre «la riquesa dels anys»
és entesa com la benedicció d'una llarga vida, és a dir, com
un do, sinó com una càrrega.
Tots ens hem de sentir convidats a estimar i valorar les persones grans, a ajudar-les en les seves necessitats i acompanyar-les perquè puguin ser protagonistes del seu propi rol
en l'Església i en la societat.
L’Església ha de donar resposta a aquesta situació
«L'ancianitat donarà molts fruits. Ens trobem amb una realitat en la qual s'incrementa el nombre d'ancians. Davant
d’ells l'Església ha de donar una resposta.» Així ho va explicar Mons. José Mazuelos.

El president de la Subcomissió Episcopal per a la Família i
la Defensa de la Vida, Mons. José Mazuelos, i el president
del Moviment Vida Creixent, Álvaro Medina, van presentar
el dimarts dia 24 de maig el document «Orientacions per a
la pastoral de les persones grans: L'ancianitat: riquesa de
fruits i benediccions».
Quatre idees de partença
El document proposa com a base quatre idees. La visió
respectuosa i plena d'admiració davant l'ancianitat que
ens mostren l'Escriptura i la més antiga tradició, en la
qual se subratlla la profunda vinculació de les persones
grans amb les seves famílies, contrasta amb la realitat
que se'ns imposa en les albors del tercer mil·lenni que ens
toca de viure.
Quant a la dimensió social, els grans han perdut visibilitat:
no agrada el vell, sembla que l'ancianitat sigui una malaltia contagiosa, s'ha passat d'una gerontocràcia a una dictadura de l'eterna joventut.
Fulldiocesà

«Hem de sensibilitzar la societat davant aquest descartament. Perquè una societat que no té en compte els seus majors és una societat superba i malalta.» Aquesta atenció «és
una necessitat per a donar-los visibilitat: s'ha passat d'una
gerontocràcia a una dictadura de l'eterna joventut».

Propostes i conclusions
El document acaba amb unes propostes i conclusions:
Promoure la pastoral de les persones grans en les
parròquies i en les diòcesis.
Habilitar els mitjans necessaris per a fer costat
a les famílies.
Organitzar un «Congrés anual de Pastoral de joves
jubilats, avis i persones grans».
Celebrar les Jornades referides a les persones majors,
tant en l’àmbit civil com en l’eclesial.
Suscitar la realització de trobades diocesanes amb
persones majors.
Reclamar els drets dels grans.
Encoratjar la formació del voluntariat de pastoral
de les persones majors.
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700 joves a Betel22:
«Buscant comença tot»

La Pel·lícula

El comensal
Dirigida per:

Nova edició de la jornada a Barcelona

Ángeles González-Sinde
razón Puro», un moviment juvenil que
va començar al Bronx, Nova York.
Després, Dimitri Conejo, abandonat
pels seus pares a Rússia i ateu convertit al catolicisme, va aprofundir sobre
com Déu ha anat actuant al llarg de la
seva vida malgrat les circumstàncies.
Actualment, és social manager catòlic i
fundador de @cathopic.
Bosses de color negre van començar
a inundar La Salle Bonanova amb una
inscripció: «Buscant comença tot»,
lema de Betel22 d’enguany. Diuen que
«qui busca troba», una inquietud que
va reunir, el dissabte 21 de maig, fins
a set-cents joves vinguts de diferents
punts de Catalunya, també dels bisbats
de Vic i Solsona, amb una idea en comú:
trobar resposta a les preguntes o reptes
que tenen en el dia a dia. Tothom hi era
benvingut. Només d’entrar es veien els
somriures dels qui anaven arribant: expectació i emoció barrejades, cares conegudes i moltes per conèixer.
Betel22 neix com una jornada organitzada pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves de l’arquebisbat de Barcelona, on gent de divuit a trenta anys
es reuneixen per viure una experiència
de Déu a través de ponències, música i
pregària. Després d’una presentació
duta a terme per la periodista de Ràdio
Estel, Mercè Raga, i de Xavier Pérez Esquerdo, de Catalunya Ràdio, es va donar
l’entrada als ponents, que van explicar
els seus testimonis de vida. Primer va
ser el torn del Padre Agustino, director
d’Evangelització dels Frares Franciscans de la Renovació i fundador de «Co5 de juny del 2022

Un cop acabada la primera ronda de ponències, els joves es van dividir en tallers
de múltiples temàtiques acompanyats
d’alguns dels influencers més coneguts
que fan ús de les xarxes o altres plataformes com a eina d’evangelització.
Alguns ja havien estat a Barcelona en
altres actes de joventut, com en el cas
del músic Grilex (@grilexmusic), el Padre Joaquín (@joaquinconp) o la Patricia
Trigo (@Pati.te). Tots els tallers, per això,
van tenir una qualitat exclusiva.
Després de les sessions reduïdes en tallers, l’onada de joves es va congregar de
nou i pogué compartir una estona amb
el famós TikToker, amb més de deu milions de seguidors en aquesta plataforma i més de tres milions de seguidors
a Instagram: Nacho Gil, comunament
conegut com a Nachter.
Finalment hi va haver el testimoni de la
Madre Verónica, fundadora de l’institut
religiós contemplatiu Iesu Communio,
que, acompanyada de joves, no deixà
ningú indiferent.
La jornada va acabar amb una adoració
amb música de lloança dirigida pel bisbe Javier Vilanova.

Espanya, 2022
Intèrprets: Susana Abaitua i
Ginés García Millán.
Drama.
Per a majors de 16 anys.
Adaptació de la novel·la homònima autobiogràfica de Gabriela
Ybarra que narra les seqüeles que
va suposar per a la seva família
l'assassinat en mans d'ETA del seu
avi patern, l'empresari i polític
Javier de Ybarra, l'estiu de 1977.
«El pas del llenguatge literari al
llenguatge audiovisual no era
tasca fàcil en una novel·la introspectiva, escrita en primera
persona. Però la cineasta ha sabut plasmar el misteri humà de la
cerca de les arrels i de la veritat
d'un passat dolorós, per a recompondre les relacions familiars de
les presències ferides i superar
el dol de les absències. El que en
la novel·la és suggerit a la imaginació del lector, en la pantalla
es mostra poèticament a aquest»
(de la crítica de Pantalla 90).

Glossa

La unció de l'Esperit Sant
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Estimats diocesans:
Pel baptisme, tots els membres del poble de Déu han rebut
la «força de l'Esperit» (Ac 1,8), participen de «la unció de
l'Esperit Sant» (cf. 1Jn 2,20.27), són instruïts per Déu (cf.
Jn 6,45) i conduïts cap a «la veritat plena» (cf. Jn 16,13).
Convé fer notar que, a mesura que el cristià va vivint el
seu baptisme, va adquirint un sentit de la fe i de com viure-la en la vida quotidiana. Això s'anomena tècnicament
sensus fidei o sentit de la fe i és un do de l'Esperit Sant, que
va unit a l'experiència de fe. És un tema de la tradició, que
va reprendre el Concili Vaticà II per dir que cada cristià té
un sentit de què és allò que pertany a la fe i de com viure l'Evangeli. És més, el Concili va afegir que, quan tot el
poble de Déu està d’acord en aquest sentit de la fe, quan
manté una mateixa fe, no es pot equivocar i, per això, es
diu que és infal·lible quan creu («in credendo», cf. LG 12).
En el seu escrit programàtic Evangelii gaudium el papa
Francesc va explicar amb molta claredat aquest tema:
«En tots els batejats, des del primer fins al darrer, hi actua la força santificadora de l'Esperit que els impulsa a
evangelitzar. El Poble de Déu és sant per aquesta unció
que el fa infal·lible in credendo. Això vol dir que quan
creu no s'equivoca, encara que no trobi paraules per a
explicar la seva fe. L'Esperit el guia a la veritat i el condueix a la salvació. Com a part del misteri d'amor envers
la humanitat, Déu dota la totalitat dels fidels d'un instint
de la fe —el sensus fidei— que els ajuda a destriar el que
ve realment de Déu. La presència de l'Esperit atorga als
cristians una certa connaturalitat amb les realitats divines i una saviesa que els permet de captar-les intuïtivament encara que no tinguin l'instrumental adequat per a
expressar-les amb precisió» (núm. 119).
Considerar que tots els batejats tenen un «sentit de la fe»
(sensus fidei) impedeix que fem una divisió massa rígida

entre una Església que ensenya (Ecclesia docens, la jerarquia) i una altra Església que aprèn (Ecclesia discens,
els fidels laics), perquè tots els fidels gaudeixen d'aquest
sentit o, com diu el papa Francesc, «també el ramat té el
seu “olfacte” per a trobar nous camins que el Senyor obre a
l'Església» (17-10-2015). Hem de superar la imatge «d'una
Església rígidament dividida entre dirigents i subalterns,
entre els qui ensenyen i els qui han d'aprendre, oblidant
que, a Déu, li agrada canviar posicions» (18-9-2021). El
sensus fidei capacita tothom en la dignitat de la vocació
profètica de Crist, perquè pugui discernir quins són els camins de l'Evangeli en el món present. Per això, la veu dels
laics ha de ser escoltada tant com la dels pastors.
Cal afegir que aquest sentit de la fe té dues dimensions.
La primera és més personal: cada fidel té aquest coneixement propi, fruit de la gràcia, del misteri de la fe. Ara
bé, aquest sentit de la fe, per a mantenir-se en la veritat,
ha d'estar en comunió amb tota l'Església i ser guiat pel
Magisteri (cf. LG 12), perquè en el pensament dels fidels
també hi pot influir l'opinió pública o la dels mitjans de
comunicació. Per això, el sentit de fe d'un cristià en particular és inseparable del sensus fidelium, del sentit de fe
de tota l'Església.
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