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RESSÒ DE LA PARAULA

D

Església del diàleg

iem que l’Església del ressuscitat és una Església profè
tica, perquè parla i proclama
la Bona Notícia.
Avui hem de considerar l’Església
«del glorificat», l’Església del qui culmina la seva obra, recuperant la glòria que posseïa «des
del principi», l’Església que vivia entorn de Jesús i que ha arribat a contemplar-lo viu i retornat al costat del Pare.
Aquesta Església sembla aban
donada pel seu Senyor. Però no és
així. Jesús sempre
ha estat present i
proper a la seva Església, encara que
de manera diferent.
Van poder veure’l,
escoltar-lo i tocar-lo com un de
nosaltres. Van poder veure’l, escoltar-lo i tocar-lo en un cos ressuscitat. Un cop glorificat,
podem veure’l, tocar-lo i escoltar-lo mitjançant
el seu Esperit present en l’Església. I aquesta
presència compromet l’Església, entre altres
coses, a ser ressò de la seva veu, és a dir, lloc
i font de comunicació.
Fa bastants anys que es va triar aquest
dia de l’Ascensió, com a Jornada de les Comunicacions Socials. L’Església és lloc i font
de comunicació en doble sentit: és present
en el món plural i complex de la comunicació

social humana a través d’institucions o professionals inspirats en l’humanisme cristià;
i ella mateixa serveix a la comunicació evangelitzadora de la Bona Notícia.
En un cas i l’altre, val l’advertiment del Papa en el seu
missatge: la
necessitat
de l’escolta.

Posa de manifest un dels problemes
més greus de la nostra convivència, no
sols de petit grup, com la família, sinó també d’àmbit social i polític. Saber escoltar no és
fàcil, encara que totalment necessari. El professor I. Raguin, en el seu llibre sobre l’acompanyament personal, deia: «què ha de fer un
bon acompanyant? Començar escoltant, continuar escoltant... morir escoltant».
Tanmateix, ni l’emissió de milers de missatges, ni la mera escolta tenen sentit. Els cris
tians, assumint valuoses intuïcions de la filosofia antiga, hem après de la mateixa Revelació
que la comunicació no té sentit, si no és per a
la trobada i el diàleg. Jahvè havia escoltat el

clam del poble, va cridar Moisès i va iniciar un
diàleg amb el poble que, després de provocar l’alliberament de l’esclavitud, va culminar
en l’Aliança.
La comunicació en si només és instrument.
Qui insulta, menteix, abusa o agredeix, també comunica. La qüestió fonamental és el
sentit que té la comunicació, segons els
tres elements essencials: els subjectes
que comuniquen (l’emissor, el receptor), el que es comunica i la
manera de fer-ho. Tot és
simple. ¿Què, qui,
per què o per a què,
com? També aquí
interessos personals i el propi mercat
imposa les seves lleis.
Voldríem que es comuniqués sempre la veritat, que els qui es comuniquen busquessin la trobada, la informació
il·luminadora, l’acció humanitzadora, l’avanç
social, compartir goigs i sofriments amb vistes a viure solidàriament, etc. Però això requereix profunda conversió. Conversió a l’altre, a la transparència o sinceritat, a l’escolta,
al diàleg... Podem posar majúscules: a l’Altre,
a la Veritat, a la Fe.
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

APUNTS PER A L’ANÀLISI

D

Has aprovat l’assignatura més important?

iuen que hi ha un lloc on pots
tenir tot el coneixement al
teu abast i decidir què vols
aprendre. Té un nom: Saló de l’Ensenyament. Cada any ens organitzen aquesta Fira per poder triar
què estudiar i on. Quan hem buscat el sentit de la vida hem entès
que hem vingut al món per aprendre. Però hi ha una assignatura
que és la més important: aprendre
a estimar. La gran lliçó de la vida que
un cop apresa permetrà viure la vi-

da amb sentit: estimant. Tenim la
gran missió d’aprendre a ser fills
i filles, aprendre a ser germans
i germanes. Caldrà acabar establint els correctes llaços de l’amor
fratern.
La correlació de l’estimació que
Jesús ens ha proposat en el seu
Manament de l’Amor recull la plenitud de l’amor: estimar Déu, estimar els altres i estimar-se un
mateix. Una mateixa acció diversificada. Se’ns demana estimar i

se’ns reclamarà haver estimat. Ens
ho va concretar sant Joan de la Creu:
«A la tarde de la vida te examina
rán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja
tu condición». Però on haurem après
a estimar? Quina titulació ens acreditarà la preparació suficient i adequada?
Haurem necessitat imprescindiblement algú que ens hagi estimat
i només haurem pogut aprendre a
estimar d’aquell que ens ha estimat.

Un amor a la pràctica, una assignatura gens teòrica. Convé que esmercem la vida en posar a la pràctica els coneixements acumulats
sobre l’amor.
Al Saló de l’Ensenyament no hi
he trobat cap stand que ensenyi a
estimar, potser ens hi estan faltant
massa assignatures importants
en aquest currículum.
Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies
del Penedès
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Trobada pasqual al castell
de Penyafort

ECO DE LA PALABRA

Iglesia del diálogo

D

ecimos que la Iglesia del resucitado es
una Iglesia profética, porque habla y proclama la Buena Noticia.
Hoy hemos de considerar la Iglesia «del glori
ficado», la Iglesia del que culmina su obra, recuperando la gloria que poseía «desde el principio», la Iglesia que vivía en torno a Jesús y que
ha llegado a contemplarle vivo y regresado junto
al Padre.
Esta Iglesia parece abandonada por su Señor.
Pero no es así. Jesús siempre ha estado presente y cercano a su Iglesia, aunque de forma diferente. Pudieron verle, escucharle y tocarle como
uno de nosotros. Pudieron verle, escucharle y
tocarle en un cuerpo resucitado. Una vez glorificado, podemos verle, tocarle y escucharle
mediante su Espíritu presente en la Iglesia. Y
esta presencia compromete a la Iglesia, entre
otras cosas, a ser eco de su voz, es decir, lugar
y fuente de comunicación.
Hace bastantes años que se eligió este día
de la Ascensión, como Jornada de las Comuni
caciones Sociales. La Iglesia es lugar y fuente
de comunicación en dos sentidos: está presente en el mundo plural y complejo de la comunicación social humana a través de instituciones o
profesionales inspirados en el humanismo cristiano; y ella misma sirve a la comunicación
evangelizadora de la Buena Noticia.
En uno y otro caso, vale la advertencia del Papa en su mensaje: la necesidad de la escucha.
Pone de manifiesto uno de los problemas más
graves de nuestra convivencia, no solo de pequeño grupo, como la familia, sino también de ámbito
social y político. Saber escuchar no es fácil, aunque totalmente necesario. El profesor Y. Raguin,
en su libro sobre el acompañamiento personal,
decía: «¿qué debe hacer un buen acompañante? Comenzar escuchando, seguir escuchando...
morir escuchando».
Sin embargo, ni la emisión de miles de mensajes, ni la mera escucha tienen sentido. Los cristianos, asumiendo valiosas intuiciones de la filosofía antigua, hemos aprendido de la misma
Revelación que la comunicación no tiene sentido, si no es para el encuentro y el diálogo. Yahvé
había escuchado el clamor del pueblo, llamó a
Moisés e inició un diálogo con el pueblo que,
tras provocar la liberación de la esclavitud, culminó en la Alianza.
La comunicación en sí solo es instrumento.
Quien insulta, miente, abusa o agrede, también
comunica. La cuestión fundamental es el senti
do que tiene la comunicación según los tres elementos esenciales: los sujetos que comunican
(el emisor, el receptor), lo que se comunica y el
modo de hacerlo. Todo es simple. ¿Quiénes, qué,
por qué o para qué, cómo? También aquí intere
ses personales y el propio mercado impone sus
leyes.
Quisiéramos que se comunicara siempre la
verdad, que quienes están en comunicación busquen el encuentro, la información iluminadora,
la acción humanizadora, el avance social, el compartir gozos y sufrimientos con vistas a vivir soli
dariamente, etc. Pero esto requiere profunda conversión. Conversión al otro, a la transparencia o
sinceridad, a la escucha, al diálogo... Podemos
poner mayúsculas: al Otro, a la Verdad, a la Fe.
† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

E

l passat diumenge 15 de maig a la tarda va
tenir lloc al castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos) la Trobada pasqual de la Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf. Va ser una trobada
molt joiosa per a tothom, ja que feia dos anys que no
es podia fer; de fet, estava programada ja en aquest
lloc l’any 2020, i dos anys després s’ha pogut cele
brar. Hi van participar unes 300 persones vingudes
de les parròquies dels arxiprestats del Garraf, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Piera-Ca-

◗ Café dels divendres. El proper
divendres 3 de juny, de les 18 a
les 20 h, hi ha prevista la darrera
convocatòria oberta als mestres
i professors de religió i docents
cristians en general d’aquest curs,
com a espai per compartir idees
de treball en comú i projectes a debatre.
   És convenient apuntar-s’hi
per facilitar el control de l’aforament, al Facebook de la Dele
gació d’Ensenyament o a través
del formulari d’inscripció.

pellades. La trobada va tenir una primera part per
conèixer aquest indret tan emblemàtic, ja que va
ser la casa natal de sant Raimon de Penyafort, posteriorment un convent de dominics, i és un lloc molt
vinculat a la història de la comarca, de l’Església i
del país. Concretament, els participants es van dividir en 3 grups, que de forma rotatòria van escoltar en
llocs diversos i significatius de l’edifici (el pati d’entrada, el celler, i el jardí dels monjos) tres conferències sobre l’edifici de l’antic convent, la història del
castell, i la biografia de sant Raimon de Penyafort.
Posteriorment, tots els assistents es van reunir a
l’església, on es va projectar un audiovisual expli
catiu.
La Trobada pasqual enguany tenia, evidentment,
un accent «sinodal». Després de la primera part més
cultural, va tenir lloc la posada en comú de les respostes a les preguntes del sínode convocat pel papa Francesc i que s’han treballat a les parròquies i
comunitats. A continuació es va celebrar una missa
molt viscuda, presidida pel bisbe de Sant Feliu de
Llobregat, Agustí Cortés, i concelebrada pels preve
res i diaques del territori. La trobada va acabar amb
un refrigeri per a tothom. Cal destacar la magnífica
organització a càrrec dels feligresos de la parròquia
de Santa Margarida i els Monjos i de l’església de Sant
Domènec de la Ràpita, així com la col·laboració de
l’Ajuntament i de les entitats del municipi, que van fer
possible aquesta jornada tan festiva, participada i
enriquidora.

◗ Exercicis espirituals al Miracle.
Com cada any, un grup de preveres diocesans de diversos bisbats
que participen en grups de Revisió
de vida, organitzen aquesta tanda
d’exercicis espirituals oberta a tots
els preveres/diaques.
   Serà a la Casa d’espiritualitat
del Miracle del 22 al 26 d’agost de
2022 (de dilluns a divendres) i seran predicats per fra Jacint Duran,
caputxí.
   Per a les inscripcions cal omplir
el formulari a www.ja.cat/emiracle

o bé enviar un correu a exercicis
almiracle@gmail.com

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex_es: «El tràfic de
persones és violència! La
violència que pateix cada
dona i cada noia és una
ferida oberta en el cos de
Crist, en el cos de la humanitat sencera, és una ferida profunda que ens concerneix a tots». #PrayAgainstTrafficking
(8 de febrer).
@Pontifex_es: «Acariciar a un ancià expressa la mateixa esperança que aca
riciar a un nen, perquè l’inici de la vida i
la seua final és sempre un misteri, un misteri que ha de ser respectat, acompanyat,
compte, estimat» (9 de febrer).

@Pontifex_es: «No té sentit acumular si un dia morirem. El que hem
d’acumular és la caritat, és la capacitat de compartir, la capacitat
de no romandre indiferents davant les necessitats dels altres».
#audienciageneral (9 de febrer).
@Pontifex_es: «La proximitat és un
bàlsam molt valuós, que brinda suport
i consol a qui pateix en la malaltia.
Com a cristians, vivim la proïsmitat
com a expressió de l’amor de Jesucrist,
el bon Samarità, que amb compassió s’ha
fet pròxim a tot ésser humà» (10 de febrer).
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Jornada Mundial de les Comunicacions Socials

A

vui, solemnitat de l’Ascensió
del Senyor, se celebra la Jornada Mundial de les Comuni
cacions Socials, en la seva 56a edició. El lema d’enguany és «Escoltar
amb l’oïda del cor», d’acord amb el
missatge que el papa Francesc ha escrit per aquesta Jornada. Ell mateix,
en el primer paràgraf del seu escrit,
transmet l’accent que vol donar enguany a aquesta celebració:
«L’any passat vam reflexionar sobre la necessitat d’“anar i veure” per

a descobrir la realitat i poder explicarla a partir de l’experiència dels esdeveniments i de l’encontre amb les persones. Seguint en aquesta línia, vull
ara centrar l’atenció sobre un altre
verb, “escoltar”, decisiu en la gramà
tica de la comunicació i condició per
a un diàleg autèntic.»
Al llarg del seu missatge, el papa
ressegueix en la tradició bíblica la presència i el significat de l’escolta, vinculada amb el cor, per després aprofundir-la com a condició de la bona
comunicació, tant en l’exercici de la
professió periodística com a la vida
mateixa de l’Església i de la societat.
És un missatge ple d’aquelles frases encertades, condensades de significat i alhora ben entenedores, a què
ens té acostumats el papa Francesc.
Aquí teniu només un tastet, però val
la pena llegir sencer el seu missatge.
• L’escolta correspon a l’estil humil
de Déu. (...) Parlant, crea l’home a la
seva imatge i, escoltant-lo, el reconeix com el seu interlocutor.
• No n’hi ha prou amb escoltar, sinó
que cal fer-ho bé. (...) Només prestant atenció a qui escoltem, què escoltem i com escoltem podem créixer en l’art de comunicar.

• Tots tenim oïda, però moltes vegades fins i tot qui té una oïda perfecta no aconsegueix escoltar els altres.
Hi ha realment una sordesa interior
pitjor que la sordesa física. (...) La
veritable seu de l’escolta és el cor.
• La bona comunicació (...) presta
atenció a les raons de l’altre i intenta fer que es comprengui la complexitat de la realitat.
• Escoltar és, per tant, l’ingredient primer i indispensable del diàleg i de
la bona comunicació. (...) No es fa
bon periodisme sense la capacitat
d’escoltar.

• Escoltar més veus, escoltar-se mútuament, també en l’Església, entre
germans i germanes, ens permet
exercitar l’art del discerniment, que
apareix sempre com la capacitat
d’orientar-se enmig d’una simfonia
de veus.
• « L’apostolat de l’oïda». Escoltar abans
que parlar, com exhorta l’apòstol
Jaume: «Que tothom sigui prompte
a escoltar però lent a parlar» (1,19).
• Redescobrir una Església simfònica,
en la qual cadascú pot cantar amb
la seva veu acollint les dels altres
com un do.

Ja ens pots trobar a Instagram!
Seguint amb la Jornada Mundial de
les Comunicacions Socials, ens
complau anunciar-vos que el Bisbat
de Sant Feliu de Llobregat, després
d’inaugurar el compte de Twitter
l’any 2017 i el canal de YouTube
el 2011, en aquest 2022 hem fet
el pas cap a Instagram. Aprofitarem aquesta xarxa per compartir
informació que concerneix directament al Bisbat, així com parrò-

quies, comunitats i
moviments que en
formen part. Trobareu les diferents assemblees que es
duen a terme, reunions, trobades,
eucaristies... entre d’altres. També neix amb l’objectiu que sigui un
espai accessible a tots, transparent i proper. Esperem veure-us per
allà!

L’aportació dels diaques al Sínode

D

ivendres 13 de maig a la Casa de l’Església
es va celebrar l’Assemblea extraordinària del Col·legi Diaconal per a presentar les
aportacions al treball sinodal. Aquest treball s’ha
realitzat per part dels diaques tant de manera presencial com telemàtica i ha estat l’objectiu de la
formació permanent del present curs. S’hi han recollit les aportacions més significatives en relació
al discerniment i a la vivència de la sinodalitat a nivell personal, comunitari i institucional.
La presentació de les conclusions la varen fer
els diaques Mn. Miquel Àngel Jiménez, Mn. Xavier
Artigas, Mn. Josep M. Gómez del Perugia i Mn. Al-

AGENDA
◗ Consell Presbiteral. Dijous 2 de juny,
a les 10.30 h, a la Casa de l’Església.
Serà la darrera reunió del curs.
◗ Eucaristia amb les comunitats neo
catecumenals. Dijous 2 de juny, a les
20.30 h, a la Parròquia de Sant Josep
Obrer, de Sant Boi de Llobregat. Com en
altres ocasions, el bisbe Agustí celebrarà una eucaristia de marcat accent
pasqual, amb totes aquelles comunitats
presents a la diòcesi que han acabat
el camí de formació neocatecumenal.
◗ Confirmacions d’adults a la catedral.
Diumenge 5 de juny, a les 19 h. El dia
de Pentecosta, el bisbe Agustí confe
rirà el sagrament de la Confirmació a
gairebé una trentena d’adults de diverses parròquies de la diòcesi.

bert M. Manich, i s’obrí un espai d’intercanvi i comentaris en què participaren el bisbe i els assistents. Es parlà de la necessitat de procurar espais
i temps per al discerniment i l’escolta, l’atenció a
la pastoral de la salut i la penitenciària, la importància de la revisió de vida, l’acompanyament en
el treball pastoral, l’intercanvi d’experiències, i l’arrelament en la Paraula de Déu i en la seva transmissió a les comunitats mitjançant una preparació pregada de les homilies. També es parlà de la manera
de fer present, de manera significativa, l’Església en
les petites comunitats allunyades dels grans nuclis
urbans i de l’acompanyament dels malalts termi-

nals quan hi ha dificultats per fer-hi arribar un prevere. Es remarcà la importància de l’acompanyament
dels nous diaques facilitant espais d’escolta i
acompanyament, la promoció del ministeri diaconal
i es valorà molt positivament l’existència de la Delegació per al Diaconat Permanent a la diòcesi i la proximitat que sempre li ha manifestat el bisbe Agustí.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
30. Dilluns (lit. hores: 3a setm.)
[Fets 19,1-8 / Sl 67 / Jo 16,29-33].
Sant Feliu de Llobregat: Beat Pere
Tarrés (Manresa, 1905 - Barcelona,
1950), prev. de la diòcesi de Barcelo
na. Sant Ferran (1198-1252), rei castellano-lleonès, patró d’institucions
diverses; santa Joana d’Arc, vg., patrona de França; santa Emília, mare
de sants (Basili el Gran, Gregori de Nissa i Pere de Sabaste, bisbes, i Macri
na).
31. Dimarts [So 3,14-18 (o bé:
Rm 12,9-16a) / Sl: Is 12,2-6 / Lc 1,
39-56]. La Visitació de la Benaurada
Verge Maria; santa Peronella (Petronila), vg.; sant Pasqual, diaca.

1. Dimecres [Fets 20,28-38 / Sl
67 / Jo 17,11b-19]. Sant Justí (s. II),
mr. samarità, escriptor eclesiàstic;
sant Ignasi (Íñigo), abat castellà.
2. Dijous [Fets 22,30;23,6-11 /
Sl 15 / Jo 17,20-26]. Sant Marcel·lí i
sant Pere, mrs. romans (s. IV); sants
Germà, Paulí, Just i Sici, mrs. venerats
a Girona; sant Eugeni I, papa (654-657).
3. Divendres [Fets 25,13-21 / Sl
102 / Jo 21,15-19]. Sant Carles Luanga i companys mrs. a Uganda (18851887); sant Isaac, monjo i mr. a Còrdova; sant Justí, mr. a Burgos; santa
Oliva, vg.; sant Joan el Grande, rel.
hospitalari; santa Clotilde, reina francesa.

4. Dissabte [Fets 28,16-20 / Sl
10 / Jo 21,20-25]. Sant Pere Màrtir o
de Verona, prev. dominicà i mr.; sant
Francesc Caracciolo, prev., fund. caracciolins (CRM, 1588); sant Hilari,
bisbe; santes Rut i Noemí, nora i sogra, segons la Bíblia.
5. Diumenge vinent, Pentecosta
(lit. hores: de la Solemnitat). [Fets 2,111 / Sl 103 / 1Co 12,3b-7.12-13 /
Jo 20,19-23 (o bé: Fets 2,1-11 / Sl
103 / Rm 8,8-17 / Jo 14,15-16.23b26)]. Sant Bonifaci, bisbe de Magúncia
i mr. (754), d’origen anglès, evangelitzador d’Alemanya i venerat a Fulda;
sant Sanç (Sancho), noi mr. a Còrdo
va; santa Zenaida, vg.
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◗ Lectura dels Fets dels Apòstols
(Ac 1,1-11)
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot
el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia
que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta
dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de
Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del
Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que
Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí
a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui
es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que
restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No
és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha
fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà
sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis
meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i
fins als límits més llunyans de la terra.» Quan hagué
dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué,
i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com
ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per
què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera
com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava
al cel.»

◗ Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles (Hch 1,1-11)
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que
fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el
Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les
ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad
que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro
de no muchos días». Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros
conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis
la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaría y “hasta el confín de la tierra”». Dicho esto, a
la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo,
mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo,
volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».

◗ Salm responsorial (46)
R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns
puja el Senyor. O bé: Al·leluia.

◗ Salmo responsorial (46)
R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son
de trompetas. O bien: Aleluya.

◗ Lectura de la carta de sant Pau
als cristians d’Efes (Ef 1,17-23)
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el
Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals
d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que
il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses
de glòria us té reservades l’heretat que ell us dona entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir
l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb
què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el
feu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots
els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar
en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els
seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en
totes les coses la seva plenitud.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Efesios (Ef 1,17-23)
Hermanos:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los
santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder a favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a
su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo
nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el
futuro.
   Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
del que llena todo en todos.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 24,46-53)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així
ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de
ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a
tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió
i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.
Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà
sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que
haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.»
Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània,
alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà
d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n
tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu.

◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas
(Lc 24,46-53)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la
conversión para el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la
promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania
y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los
bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén
con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

COMENTARI

«Sereu testimonis
meus fins als
límits més llunyans
de la terra»

E

ls homes necessitem visua
litzar aquells fets que escapen dels nostres sentits. Per
això parlant de l’Ascensió diem que
Jesús s’enlairà davant d’ells i un núvol se l’endugué; o bé a l’evangeli:
Mentre els beneïa s’allunyà d’ells
portat amunt cap al cel. Nosaltres
parlem de «pujar al cel»: és una forma de dir-nos que Jesús, després
d’haver portat a terme la seva missió: predicació del Regne, passió,
mort i resurrecció torna al Pare ara
també com a home. I encomana la
seva missió als apòstols: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres,
rebreu una força que us farà testi
monis meus, a Jerusalem, a tot el
país dels jueus, a Samaria i fins als
límits més llunyans de la terra. Aquest
és l’encàrrec del Senyor. Per això a
aquells apòstols que s’estaven mirant al cel com ell se n’anava els homes vestits de blanc els diuen: ¿Per
què us esteu mirant al cel? Aquest
Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà. El
temps entre la primera vinguda i
la segona a la fi dels temps és el
temps de l’evangelització, de fer realitat el Regne de Déu. La carta als
hebreus ens recorda que Crist ha
entrat al cel mateix i s’ha presentat davant Déu per nosaltres. Després tornarà a revelar-se no ja per
raó dels pecats —com a la primera
vinguda— sinó per salvar aquells
que esperen el moment de rebre’l.
Ara els apòstols només cal que rebin l’Esperit Sant (ho celebrarem el
diumenge vinent). Però ja l’evange
li ens diu que ells es prosternaren
adorant-lo: reconeixen Jesús de Natzaret com a Déu. Després plens d’una alegria immensa, se’n tornaren
a Jerusalem. Avui, dia de l’Ascensió
se’ns recorda a tots la nostra missió
de ser testimonis del Crist Ressuscitat, amb la gran alegria de saber
que Déu ens estima infinitament. Però ell no ens deixa sols: es queda entre nosaltres en l’Esperit Sant. Ens
confia a tots la seva mateixa missió:
fer realitat, en el nostre món, el Regne de Déu. Disposem-nos amb una
gran alegria a continuar aquesta
missió de Jesús. Que no ens faci por
res: ens acompanya el mateix Crist
Ressuscitat!
Mn. Jaume Pedrós
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