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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ (2) 
 

Pel  sagrament de la Confirmació es rep l’Esperit Sant. En la celebració del 
sagrament de la Confirmació el Bisbe amb el dit polze de la mà dreta untat amb 
el sant crisma (oli mesclat amb parfum que el Bisbe consagra el dimarts sant, 

en la missa crismal, a la catedral) fa el senyal de la creu al front del qui es 
confirma, dient: “ Josep, Martí, Núria (o el nom que sigui), rep el signe del do 
de l’Esperit Sant”. 

 
D’on traiem aquest nom propi “Esperit Sant”? Per què parlem de l’Esperit Sant? 
Per respondre-ho hem de recórrer a la Sagrada Escriptura, en la qual hi trobem 

la promesa que se’ns donarà l’Esperit Sant. Abans de la seva ascensió al cel, 
Jesús diu als seus deixebles: “I jo faré venir damunt vostre aquell que el 
meu Pare ha promès”.  I aquesta promesa es va fer realitat en tot el seu 

esplendor i força el dia de la Pentecosta, quan els deixebles estaven reunits en 
pregària al Cenacle amb la Mare de Déu.   

 
Aquesta promesa la trobem anunciada i preparada al llarg de tot l’Antic 
Testament. Vegem-ne alguns exemples. L’Esperit és present des de primera 

hora a les pàgines de la Bíblia: en el llibre del Gènesi, s’evoca l’Esperit de Déu 
com un vent que “aletejava sobre les aigües”. També significa “alè” i l’home viu 
gràcies a l’alè de Déu: “Llavors el Senyor-Déu va modelar l’home amb la pols de 

la terra. Li va infondré l’alè de vida, i l’home es convertí en un ésser viu”. I, al 
contrari, cap vida pot durar sense aquest alè de Déu: “Si els retires l’alè, 
expiren i tornen a la pols d’on van sortir”, llegim en un salm.  L’Esperit és donat 

d’una manera particular a aquells homes destinats per Déu a una tasca 
especial: i així, veiem que l’Esperit actua en Moisès, en els setanta ancians, en 
els Jutges, en els reis d’Israel, en els profetes i, finalment, i sobretot actuarà en 

el Messies.   
 
Dos textos dels profetes són particularment bonics i expressius per a indicar 

que l’Esperit davallarà sobre el poble d’Israel, però també sobre tothom.  “Us 
donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres 

aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. Posaré el meu esperit dins 
vostre  i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i observeu les 
meves decisions”, diu el profeta Ezequiel. I el profeta Joel profetitza una efusió 

de l’Esperit sobre tot el poble, sense excloure ningú:  “Abocaré el meu 
esperit sobre tothom... Aquells dies abocaré el meu esperit fins i tot sobre 
els servents i serventes. Faré que apareguin prodigis al cel i a la terra”.  

 
Aquest Esperit del qual es parla en l’Antic Testament i que és present i actua en 
els grans moments de la història d’Israel és l’Esperit Sant. La setmana vinent 

veurem alguns textos del Nou Testament en els quals se’ns parla de l’Esperit 



Sant. Recordem-ne, des d’ara, un: La tarda del dia de la seva resurrecció, Jesús 

es va aparèixer als deixebles, “va bufar sobre ells i els va dir: Rebeu l’Esperit 
Sant”. 
 

                                         El mossèn 
_________________________________________________ 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 28: Pels germans Pere i 

Jordi Blancafort, difunts; Diumenge, dia 29: En acció de gràcies 

pel treball dels catequistes. 
MES DE MAIG: Dijous, dia 3: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 5: en acció de gràcies pels 50 anys de 

vida d’uns esposos; diumenge, dia 6: pel poble de Viladrau.  

 
INFORMACIONS   

 

TORNEM ALS HORARIS HABITUALS A PARTIR DEL DIA 1 DE MAIG 

Dijous: 
De 16 a 17 hores: despatx parroquial. 
A les 19,15 hores: rés del sant Rosari. 

A les 19,35 hores: Missa. 
 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: 

A les 19,15 hores: rés del  sant Rosari, Proclamació de la Paraula de Déu i 
distribució de la Sagrada Comunió. 

 

 

 
APLEC DE SANT SEGIMON: Cal que complim amb la tradició i, el 

dia 1 de maig, com més gent millor, anem a Sant Segimon amb 

motiu d’aplec. La missa en honor del sant serà a les 11 del matí i 

comptarem, per a la solemnitzar-la, amb els cantaires del Cor 

parroquial de Sant Andreu de Tona.  
 

MES DE MARIA: És tradició dedicar el mes de maig a la Verge Maria. 

Els dies feiners, després del rés del sant Rosari i durant el mes de 

maig, es farà, doncs, el mes de Maria. 
 

AGRAïMENT: aquests dies de setmana santa hem pogut comprovar 

que l’església feia molt goig i que els gladiols i els clavells ajudaven a 

recordar-nos que era Pasqua, la solemnitat més important de tot 
l’any litúrgic. Uns feligresos han pagat aquestes flors. Per tant, en 

nom de tots, els ho agraïm molt sincerament.     

 

                             *********************** 


