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“Jo seré  

amb  

vosaltres 

cada dia 

fins a  

la fi  

del món”. 

Quan s’entri a la Fase 2 serà quan tornarem a obrir les esglésies  
de Cassà de la Selva i Llagostera per fer les Misses  

del cap de setmana, amb assistència de fidels. 
Amb tot, les persones de risc, delicades, o que hagin tingut contac-
te amb algú contagiat del virus, caldrà que evitin anar a l’església. 
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        FESTA  
          DE  
     L’ASCENSIÓ  
 

Celebrem que Jesús  
puja al cel  

i que no deixa  
de comunicar-se  
amb nosaltres. 

Igual que tu  
connectes la WIFI,  

Ell connecta l’Esperit:  
invisible, sense fil  
i amb capacitat  

per a que estiguem  
sempre units. 

 
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor Jesús, he de reconèixer que ens costa entendre’t. 

Els teus plans superen a bastament els nostres pensaments. 
 

Voldríem conèixer els temps i les dates per preveure les teves actuacions. 

Voldríem conèixer els detalls dels teus projectes. 

Però no és cosa nostra saber-ho, i en comptes de gaudir del que ens dones,  

ens deixem portar per aspiracions de grandeses que no ens corresponen. 
 

Voldríem que t’haguessis quedat enmig de nosaltres,  

però aleshores només uns quants privilegiats haurien tingut l’oportunitat  

de veure’t, escoltar-te i conèixer-te. 
 

En canvi, gràcies a la teva Ascensió t’has fet present a tots els pobles,  

a tots els temps de la història, a cadascun dels éssers humans que has creat. 
 

Tots estem convidats a convertir-nos i a ser batejats. 

La humanitat sencera està cridada a escoltar els teus ensenyaments. 
 

Gràcies per confiar en nosaltres i decidir romandre per sempre al nostre costat. 

Josep Otón Catalán 


