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 Any 27, núm. 27, Solemnitat de la Pentecosta, 4 de juny de 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOU CATECÚMEN. Diumenge passat, a missa d’una, el jove holandès  de 33 anys, Barend van Drooge, va 
esdevenir oficialment  catecúmen. Aquest jove doctor en ciències químiques i investigador en el camp del 
medi ambient, fa més d’un any que va expressar el seu desig d’esdevenir cristià. Mn. Manel l’ha acompanyat 
en aquest camí. El 15 d’agost rebrà de les seves mans els sagraments del Baptisme, Confirmació i Eucaristia. 
 
LA IMATGE DE SANTA CLARA A UNA EXPOSICIÓ.  El Museu d’Art de Girona està preparant una 
exposició sobre l’art del retaule i de l’escultura de fusta policromada a Catalunya a l’època del barroc. La 
nostra imatge de Santa Clara, obra d’Andreu Sala, del Retaule de Sant Antoni i Santa Clara (1689) ha estat 
seleccionada. La mostra està comissariada pels professors de la Universitat de Girona, Joan Bosch Ballbona i 
Joaquim Garriga Riera, membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Les obres seleccionades responen a una tria 
molt acurada entre els millors testimonis conservats de l’art escultòric dels segles XVII i XVIII a Catalunya i 
totes resulten fonamentals per tal que, en el discurs expositiu, prevalgui el significat històric i l’excel·lència 
per damunt de la mera quantitat. L’exposició es durà a terme del mes de juliol fins al novembre de 2006, a les 
sales d’exposicions del Museu d’Art de Girona. 
 
UN ACTE PER A REFLEXIONAR SOBRE L’ESTATUT. El Pacte per la Vida i la Dignitat convoca un 
gran acte el divendres 9 de juny, de 19:30 a 21:00 h, al Palau de Congressos de Catalunya: Avinguda Diagonal 
661-671, Zona Universitària. En el revers hi ha la reproducció d’alguns dels suggestius i interpel·ladors 
cartells que s’han dissenyat per a difondre la inquietud existent en un bon nombre de catòlics del nostre país, 
els quals creuen que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es mereixen un Estatut millor. 
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. El dimecres, de les 10:30 a les 11:15, a la Capella del 
Santíssim. EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Cada diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima. 
MES DEL SAGRAT COR. De dilluns a divendres a les 19:30 (amb res del Sant Rosari), a la Capella de la 
Puríssima. 
 
EXCURSIÓ DE FI DE CURS DE LA CATEQUESI BÍBLICA. Està programada per al dijous 15 de juny. 
Es visitarà la comarca de la Selva. Preu aproximat: 30-33 €. Queden algunes places lliures. Si hi voleu 
apuntar-vos-hi, convé saber-ho abans del dia 11 de juny. T. 932032800 / 932064432 ( Montserrat Puig). 
 

 

 
 
 

LA BELLESA DE SER CRISTIANS 
I DE COMUNICAR-HO! 

 

Pentecosta: efusió d’amor, efusió de vida. L’Esperit Sant és allò que fa 
viure Déu: l’Amor. Déu ens l’ha donat perquè vol fer-nos participar de 

la seva Vida. Efusió ardent: el símbol del foc diu que l’Esperit porta  
en do l’abrusament del cor dels deixebles, l’alta temperatura de l’ànima 

que s’oposa a l’apatia del cor.  
 

Avui a Roma més de 300.000 membres 
 d’un centenar de moviments laicals 

són amb el Sant Pare. Nosaltres ens unim a aquesta magna 
assemblea, la qual evoca com  una nova Pentecosta en l’Església. 
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ACTE SOBRE L’ESTATUT 
 

Lloc: Palau de Congressos de 
Catalunya (Diagonal 661-671) 
Dia: Divendres 9 de juny 
Hora: 19:30 a 21:00 
Organitza: Pacte per la Vida i 
la Dignitat 

 
 
 

 

 
PENTECOSTA ANTITÈTICA 

 
“Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a 
expressar-se  en diversos llenguatges (...) Cadascú els 
sentia parlar en la seva pròpia llengua”. 
 
Pentecosta parla el llenguatge de la comunió i de la unitat. 
L’Esperit Sant ens fa parlar la Paraula de Déu amb la 
llengua de la vida i de l’amor. Pentecosta ens fa parlar amb 
paraules que transporten i difonen l’aspiració a la joia, a la 
vida, a l’amor, aquelles paraules que brollen del cor de tot 
ésser humà. Déu parla aquestes paraules. 
 
Esguardant, però, el món, sembla com si estiguéssim vivint 
una mena de capgirament de la Pentecosta, una espècie de 
Pentecosta infernal, en el sentit que l’esperit no davalla ja 
sobre nosaltres per regalar-nos la portentosa capacitat de 
parlar altres llengües, sinó per constrenyir-nos a un únic 
idioma incomprensible: la de la llengua de la confusió en la 
qual vivim.  
 
Estem al davant del que podríem anomenar  una Pentecosta 
“antitètica”, moguda per l’esperit maligne, el qual ens 
obliga a parlar un únic idioma farcit de banalitats, 
condimentat d’obvietats i amanit d’insensateses. N’hi ha 
prou en escoltar el que es parla al si de moltes famílies,  
en el metro, en l’oficina, en l’escola, en els parlaments, en 
qualsevol lloc, per a comprendre aquesta Pentecosta 
antitètica. Només cal veure quins són els llibres més  
venuts. Només cal veure els films més vistos. I pel que fa al 
camp polític: en quina confusió i enquin galimaties no ens 
trobem! 
 
La sobreabundància de la informació no significa, pel que 
es veu,  major profunditat, sinó un augment de la 
superficialitat. La intensitat de la comunicació es confon  
més avia amb un crit, amb un xiscle, amb una imatge 
traumàtica. Mai com ara potser no estàvem tant necessitats 
de  la purificació de la mirada, de l’ascesi de la paraula, de 
l’alliberament de la vulgaritat, del retorn del pensament 
fort, de l’oreig suau de la vida espiritual autèntica.  
 

Veniu, Esperit Sant! 
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