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ORDENACIÓ SACERDOTAL DEL 
NOSTRE DIACA MN. JOAN OBACH. 
És amb gran alegria que us donem aquesta 
notícia. Mn. Joan serà ordenat prevere el 
dissabte 16 de juliol. Encara que, en 
principi, la seva ordenació està prevista de 
celebrar-se a la Catedral, podria ser molt bé 
0que el Sr. Arquebisbe decidís de celebrar-
la a la nostra parròquia. Us ho 
comunicarem tan aviat com ho sapiguem.  

CONFIRMACIÓ DE DOTZE JOVES. 
Ahir Mons. Ramon Malla, bisbe emèrit de 
Lleida, resident a Sarrià, va administrar el 
sagrament de la Confirmació als següents 
joves: Manuel Alías Sotos, Noëlle Fabre 
Mitjans, Héctor Fernàndez García, Joan 
Grimalt Álvaro, Bruna Julià Morera, Marta 
Manich Raventós, Pere Roca Arderiu, 
Carles Terradillos Guillén, Víctor Vila 
Bonnín, Alejo Serra Ripol, Amèlia Riba 
Carter, Ignacio Rodrigo Torrecillas. Al  
revers del Full trobareu una senzilla 
catequesi sobre els dons de l’Esperit 
Sant, dons que rebem en aquest sagrament  
i als quals aquests joves cal que s’obrin des  
d’ara amb senzillesa de cor. 

CAMPAMENTS: REUNIÓ DE PARES. 
El proper divendres 17 de juny, a les 21:30, 
al Centre Parroquial, estan convocats els  
pares dels infants i adolescents que 
participaran en els campaments d’estiu del 
Moviment Infantil i Juvenil de la 
Parròquia. 

CONSELL PASTORAL. Per error es va 
convocar el dimarts passat, quan en realitat 
se celebrarà el proper dimarts 14 de juny, 
segon dimarts del mes, a les 20:00, a la sala 
de la rectoría. Efectuarem una avaluació 
del curs i començarem a projectar el nou. 
Aquest curs ha vingut molt marcat per la 
beatificació del Dr. Tarrés: un do de Déu! 

  

BENET XVI PARLA 

SOBRE LA VERITAT DEL 

MATRIMONI 

(6 – VI- 2005) 

El matrimoni com a institució no és una 
ingerènci a indeguda de la societat o de 
l’autoritat, no és la imposició d’una forma 
des de fora envers la realitat més privada de 
la vida. Tanmateix, és una exigència 
intrínseca del pacte d’amor conjugal i de la 
profunditat de la persona humana. Les 
distintes formes de dissolució del matrimoni, 
des de les unions lliures i el matrimoni de 
prova, fins el pseudomatrimoni de persones 
del mateix sexe, són expressions d’una 
llibertat anàrquica, la qual es fa passar de 
forma errònia com a  autèntic alliberament 
de l’home. 

Una tal pseudollibertat es basa en una 
trivialització del cos que,  inevitablement, 
inclou la trivialització de l’home. Es parteix 
del pressupòsit de què l’home pot fer amb el 
seu cos el que vulgui: el seu cos es 
converteix en una cosa secundàri a, 
manipulable des del punt de vista humà, a 
utilitzar com es desitgi. El llibertinatge, que 
es fa passar com a descobriment del propi 
cos i del seu valor, és, en realitat, un 
dualisme que idolatra el cos, col·locant-lo. 
per dir-ho així, fora de l’autèntic ésser i de la 
dignitat de la persona.  

La veritat del matrimoni i de la família, que 
té les seves arrels en la veritat de l’home, té 
un paper fonamental en la història de la 
salvació, en el centre de la qual està la 
paraula: “Déu estima al seu poble”. La 
Revelació bíblica és, abans que tot, 
l’expressió d’una història d’amor, la història 
de l’aliança de Déu amb els seus homes: per 
tant, la història de l’amor i de la unió d’un 
home i una dona en l’aliança del matrimoni 
ha estat considerada per Déu com un símbol 
de la història de la salvació. 



ELS DONS DE L’ESPERIT SANT 

 Els dons de l’Esperit Sant 
 
Una demostració evident de la seva 
vinguda són els set Dons de l’Esperit 
Sant, disposicions permanents o 
capacitats que Déu concedeix i que fan la 
persona dòcil i disposada a seguir els 
impulsos del mateix Esperit. Els Dons 
pertanyen en plenitud a Jesús, el 
Messies, que els comunica als seus 
deixebles per la fe, la pregària i els 
sagraments. Jesús va dir “a vosaltres us 
coneixeran pels vostres fruits” i Sant Pau 
(Gàlates 5, 22-23) assenyala que 
l’Esperit Sant produeix en nosaltres els 
fruits de la Caritat, Alegria, Pau, 
Paciència, Comprensió dels altres, 
Bondat, Mansuetud i Domini d’un mateix. 

Esperit de Saviesa 
Aquest és el Do del 
bon gust que 
consisteix en un 
coneixement gustós 
de les coses 
espirituals. Ens fa 
assaborir les coses de 

Déu. Saviesa és veure sàviament les 
coses, no només amb la intel·ligència 
sinó també amb el cor, tractant de 
veure les coses com Déu les veu i 
comunicant-les amb saviesa, de 
manera que els altres copsin que Déu 
actua en la nostra persona: en allò que 
pensem, diem i fem. 

Esperit 
d’Intel·ligència 
Amb aquest Do podem 
conèixer i comprendre 
les coses de Déu, la 
manera com actua 
Jesucrist, descobrir 
intel·ligentment, 

sobretot en las pàgines de l’Evangeli, que 
la seva manera de ser i actuar és 
diferent a la manera de ser de la societat 
actual. El Do de la Intel·ligència és una 
llum especial que pot arribar a totes les 
persones i moltes vegades té els seus 
fruits en els infants i en la gent més 
senzilla. 

Esperit de Consell 
Es tracta de tenir la 
capacitat d’escoltar el 
Senyor que ens parla i 
tractar de discernir i 
jutjar les coses a la 
llum de la voluntat de 
Déu. El Do de Consell 

ens ajuda a afrontar millor els 
moments durs i difícils de la nostra 
vida, al mateix temps ens dóna la 
capacitat d’aconsellar, inspirats per 
l’Esperit Sant, aquells que ens 
demanen ajuda, aquells que 
necessiten paraules d’ànim i de vida. 

Esperit de Fortalesa 
Aquest Do ens dóna la 
fermesa interior 
necessària per superar 
els moments durs i 
difícils de la nostra vida. 
Moltes vegades som 
febles i podem caure 

fàcilment en les temptacions pròpies 
d’aquesta societat com ho és el diner, el 
poder, el consumisme, els vicis. És allí on 
necessitem el Do de la Fortalesa i 
demanem al Senyor que ens il·lumini. 
L’exemple de Jesucrist, la seva passió i 
mort, ha de ser per a nosaltres un 
autèntic testimoni de fortalesa que ens 
ha de dur a superar la nostra feblesa 
humana. 

Esperit de Ciència 
Aquest Do ens ajuda a 
descobrir la presència 
de Déu en el món, en 
la vida, en la natura, 
en el dia, en la nit, en 
el mar, en la 
muntanya. L’Esperit 

de Ciència ens descobreix la nostra fi 
sobrenatural i els mitjans adequats per 
assolir-la, ens permet discernir entre 
el bé i el mal i ens fa mirar les 
persones i observar les coses amb els 
ulls de Déu. 

Espíritu de Piedad 
El Don de Piedad nos 
permite acercarnos 
confiadamente a Dios, 
hablarle con sencillez, 
abrir nuestro corazón de 
hijo a un Padre Bueno 
del cual sabemos que 

nos quiere y nos perdona: “Padre 
Nuestro...” 
Este Don nos ha de motivar a la oración 
y al encuentro profundo con el Señor, a 
juntarse en la capilla, abrir el Nuevo 
Testamento y disfrutar de la presencia 
del Señor en nuestra vida. 

Espíritu de Temor 
de Dios 
Aquí no se trata de 
tenerle miedo a Dios, 
sino más bien sentirse 
amado por Él. 
Este Don nos hace 
evitar el pecado 

porque ofende a Dios. Cuando se 
descubre el amor de Dios lo único que 
deseamos es hacer su voluntad y 
sentimos temor de ir por otros 
caminos. En este sentido existe temor 
de fallar y causarle pena al Señor. Con 
este Don tenemos la fuerza para 
vencer los miedos y aferrarnos al gran 
amor que Dios nos tiene. 


