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CUIDAR TAMBÉ L’ESPERIT 

 

Els meteoròlegs no es posen d’acord per dir-nos si hi haurà o no hi 
haurà estiu. De moment ha començat, i l’hem començat força bé. 

Però, a part de si ens acompanyarà el bon temps, amb l’arribada de 
l’estiu es multipliquen les ofertes de lleure i i de tota mena d’activitats 

que volen ajudar a cuidar el cos i a embellir-lo. Evidentment, tot el 

que sigui a favor de la salut cal donar-hi la benvinguda. Però no 
podem oblidar, els cristians, que a més de la salut del cos, a més de 

cuidar el cos, també hauríem de cuidar l’esperit, la vida espiritual. I 
l’estiu, amb bon temps o mal temps, hauríem de mirar de fer-ho.  

 
Som cos i esperit. Tenim una vida corporal i una vida espiritual. Per 

tant, no podem descurar ni una cosa ni l’altra. De cuidar el cos (la 
vida corporal o física), més o menys tots en sabem, si més no perquè 

el cos, quan és “maltractat”, quan no el cuidem prou, avisa, es queixa 
i, de seguida reaccionem. De cuidar l’esperit (la vida espiritual) potser 

no en sabem tant perquè, a l’esperit, li costa més d’exterioritzar els 
seus mals, no es veuen tant; la processó va per dins, diem,  i ens 

costa més de reaccionar. 
 

Per això hem de fer el possible per a cuidar l’esperit, per “escoltar” la 

nostra vida espiritual, per a avaluar-la, per a revisar-la i per a 
corregir o enfortir més el que calgui. La vida espiritual té dues 

dimensions bàsiques i complementàries: la relació amb Déu i la 
relació amb els germans. Cuidar la vida espiritual és fer créixer 

aquestes dues dimensions de manera harmònica.  
 

La nostra relació amb Déu, i això ja ho sabem, és a través de la 
pregària, personal i comunitària; la celebració de l’eucaristia, sobretot 

el diumenge; la celebració de la penitència, reconeixent davant Déu i 
l’Església les nostres mancances; la lectura i  meditació de la paraula 

de Déu; l’adoració eucarística; la pràctica de devocions tradicionals; 
la lectura espiritual... Tot això ens acosta de manera efectiva i 

decisiva a Déu. Però a Déu també hi hem d’arribar a través dels 
germans, és a dir, a través de la pràctica de la caritat fraterna. En els 

nostres temps en què la cultura de l’individualisme s’ha escampat 

com a pràctica habitual, hem de mirar que, a nosaltres, no ens passi 
per alt la presència de l’altre, les possibles necessitats de l’altre. “Tot 

allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho 
fèieu” (Mt 25,40).  

 



L’estiu, doncs, un temps per a parar més atenció també al nostre 

esperit, a la nostra vida espiritual, a Déu i als germans. 
 

El mossèn 

 
 

CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE 

 
El tercer cartell ens recorda que el diumenge és el DIA DEL CRIST. 

 
- El diumenge, el dia del Senyor ressuscitat i del do de l’Esperit 

 

- El diumenge és el dia de Crist, llum del món. 
 

- El diumenge de Pasqua, Crist ressuscitat fa do l’Esperit Sant. El diumenge 
de Pentecosta, l’Esperit Sant davalla sobre els apòstols, reunits amb Maria. 

 

- El diumenge és el dia de la fe, el dia que els cristians reviuen l’experiència 
joiosa de la trobada amb el Ressuscitat i es deixen vivificar per l’Esperit. 

 
En aquest tercer cartell es vol subratllar el lligam íntim entre la resurrecció 
de Crist i el do de l’Esperit Sant, el lligam íntim entre la Pasqua i la 

Pentecosta. Jesús fa do de l’Esperit Sant als seus deixebles el dia de 
Pasqua: “Jesús ressuscitat alenà damunt d’ells i els digué: “Rebeu l’Esperit 

Sant!”. Després va tornar a fer do d’aquest mateix Esperit Sant el dia de la 
Pentecosta: “Tots quedaren plens de l’Esperit Sant”. El diumenge és el dia 
per a recordar-ho, celebrar-ho i reviure-ho.   

 
La imatge del Crist de Lluçà, clavat a la creu, però amb els ulls ben oberts, 

acompanya aquesta reflexió sobre el lligam íntim entre la Pasqua i la 
Pentecosta.    
 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 27: pels difunts de la 
parròquia; dissabte, dia 29: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge, dia 30: pel poble de Viladrau.  

 
 

INFORMACIONS 
 

COL·LECTA PEL SANT PARE: en les misses d’aquest cap de 
setmana es farà la col·lecta a favor del sant Pare. Siguem tan 

generosos com ens sigui possible.  
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Dissabte vinent no farem 
la trobada que, habitualment, fem el primer dissabte de més. Ho 

haurem de fer més endavant, ja ho anunciarem. 


