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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ (5) 
 

Una manera de poder respondre a la pregunta  sobre qui és o què és aquest 

Esperit Sant que rebem el dia de la Confirmació, és veure com actua. L’acció de 
l’Esperit ens fa adonar de la seva identitat. I com sempre, per captar l’essencial 
d’aquesta identitat cal, primer, recórrer a les Sagrades Escriptures. També  ens 

ajuden els textos litúrgics, les pregàries dels sants i la doctrina del Magisteri de 
l’Església. 

 
Avui ens fixarem únicament en el que es diu en les Sagrades Escriptures, en 
alguns textos litúrgics i en una pregària. Farem com si visitéssim un museu, ens 

posarem davant d’un quatre -d’un text-  i ens fixarem en el que diu i, aleshores, 
que cadascú també es pregunti què li diu, a ell, aquell text.  
 

Tres textos de sant Pau: “I l’esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos 
l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors”; “Ningú no pot dir: 
“Jesús és el Senyor” si no el mou l’Esperit Sant”; “Déu ha enviat als nostres 

cors l’Esperit del seu Fill, que crida: Abba, Pare”.  
 
Dos textos de l’evangelista Joan: “I jo pregaré al Pare, que us donarà un altre 

defensor, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la 
veritat que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-
lo; sou vosaltres qui el coneixeu perquè habita a casa vostra i estarà dins de 

vosaltres. El Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu us farà 
recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre”;  “Quan vingui l’Esperit 

de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: 
comunicarà tot el que senti a dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em glorificarà 
perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi”.  

 
Dos textos extrets de la litúrgia: “ Vós, Déu omnipotent i etern, per Crist Senyor 
nostre heu donat a tots els pobles l’Esperit Sant que habita en els vostres fills, 

omple i governa tota l’Església, és font admirable de la diversitat de dons, 
creador de la unitat”;  I, el dia de Pentecosta, abans de llegir l’evangeli diem: 
“Veniu, oh Sant Esperit des del cel al nostre pit...Pare dels pobres, veniu... Oh 

Sol que el cor il·lumina. Vós sou el Consolador, de l’ànima Habitador i dolcíssim 
refrigeri... Oh divina claredat... Tot el que no es net renteu; tot el que és sec 
regueu, cureu tota malaltia. Tot indòmit endolciu, tot fred encalentiu; regiu el 

qui s’esgarria...”.  
 
I, finalment, una pregària del recordat papa beat Joan XXIII: “Oh Esperit Sant, 

enviat pel Pare en nom de Jesús, que assisteixes l’Església amb la teva 
presència i la dirigeixes infal·liblement, vulgues, t’ho supliquem, difondre la 



plenitud dels teus dons sobre el Concili ecumènic, Renova les teves meravelles 

en la nostra època com una nova Pentecosta”.    
         El mossèn 
 

________________________________________________________________ 
 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 19: la pagesia de Viladrau en acció de 

gràcies a sant Isidre; diumenge, dia 20: En acció de gràcies; dijous, dia 24: per 
la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 26: pels difunts de la família 
Portet-Musoll; diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau.   

 
 
INFORMACIONS  

 
APLEC DE L’EROLA: Diumenge vinent, darrer diumenge de maig,  es farà  l’aplec de 
l’Erola. La missa en honor de la Mare de Déu se celebrarà a  2/4 de 12 del matí i la 

presidirà el P. Raimon Algueró, S.I., de Molins. Després hi haurà el dinar de 
germanor.   
 

NO HA POGUT SER: L’excursió a Tours, com ja sap tothom, no ha pogut ser. No hi 
ha hagut un nombre suficient d’inscrits. Per tant, és una qüestió que  queda pendent. 
Tard o d’hora s’ha de poder anar a veure la tomba del patró de la parròquia.   
 

DONATIUS PER A LES VITRINES: 5,00; 4,00; 10,00 euros. Moltes gràcies. Per 
acabar de pagar-ho tot només ens falten 1.584,76 euros. 
 

LA IMATGE DE LA VERGE DE L’EROLA A LA PARRÒQUIA: Dissabte passat una 
colla de voluntaris, gent valenta, van portar la imatge de la Verge de l’Erola des del seu 
santuari a l’església parroquial. Des de l’entrada al poble a la parròquia, la van portar a 

sobre un baiard i fent una processó fins arribar a l’església. La imatge fou rebuda amb 
aplaudiments per una bona colla de feligresos. Després la imatge es va instal·lar en el 
presbiteri i, de seguida, als peus de la Verge s’omplí de rams de flors, tal com s’havia 

demanat de fer. Vam resar tots junts la “”Visita espiritual a la Verge de l’Erola”, que 
conté unes invocacions escrites expressament per aquest dia i per ajudar a tothom a 
demanar la intercessió de la Verge. Durant el dia l’església va estar oberta i molta gent 

va passar a veure la imatge de la Mare de Déu i a pregar. A la missa del dissabte al 
vespre i a la del diumenge al matí, al final, vam resar de nou la  “Visita Espiritual a la 
Verge de l’Erola”. La imatge, tal com ja vam informar, s’estarà a la parròquia fins el 

dissabte, dia 26 de maig, vigília de l’aplec de l’Erola, data en que serà retornada al 
santuari. Donem les gràcies i felicitem molt sincerament a tots els qui han contribuït 
amb el seu esforç a fer possible que la imatge de la Verge de l’Erola s’estigui uns 

quants dies a l’església parroquial perquè tothom qui vulgui la pugui veure. Potser 
haurem iniciat una tradició nova. De tots nosaltres depèn que no s’estronqui. De 
moment, cal felicitar-nos tots plegats i donar les gràcies a tothom per la bona acollida 

que ha tingut aquesta iniciativa.    
 El dissabte dia 12, després de missa, a la plaça major, els veïns de la plaça van 
organitzar una sardinada popular per a completar la festa i recollir alguns diners a 

favor l’ermita de l’Erola. Tot i que durant una estona abans de començar la sardinada  
va fer una bona ploguda, Déu n’hi do la gent que hi va participar.   


