
 

Tres afirmacions, dues dels evangelis i 
una de la pregària del prefaci, ens ajuden 
a viure i celebrar la festa de l’Ascensió del 
Senyor.
«Jesús, el Senyor, després de parlar-los, 
fou endut al cel i s’assegué a la dreta de 

Déu» (Mc 16.19).
«Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món» (Mt 
28, 20).
«El Senyor, el vencedor del pecat i de la mort, ha pujat 
avui d’una manera admirable a les altures del cel... No hi 
ha pujat per separar-se de la nostra petitesa, sinó perquè 
nosaltres, els seus membres, tinguéssim confiança de 
seguir a on ens ha precedit el nostre cap i pastor». (Pre-
faci de la festa).
En aquesta festa de l’Ascensió posem l’accent en el fet 
que Jesús, el crucificat i ressuscitat, està per sempre 
amb el Pare. És la seva glorificació.
Sovint, quan tenia la responsabilitat pastoral de parròqui-
es, en les trobades de formació amb catequistes, en re-
unions de grups d’adults, explicant la festa a infants dels 
cursos de catequesi o als escolans, em trobava amb algu-
nes dificultats que avui encara poden entrebancar-nos. Hi 

ha el risc d’imagi-
nar l’Ascensió com 
un viatge de Jesús 
al cel, al firmament, 
com una «traca 
final» per impres-
sionar. O podem 
tenir la sensació de 
l’absència de Je-
sús, de pensar que 

l’Ascensió significa que Jesús no és present en la nostra 
història, d’oblidar que Jesús és el Senyor sempre, tam-
bé ara, i prescindir-ne per viure i dirigir tots sols la nostra 
existència. I ens pot envair el dubte o l’interrogant d’on 
finalitza l’etapa de la vida humana.
La festa de l’Ascensió ens convida a contemplar de nou 
Jesús com el qui ha viscut humanament, és glorificat, i 
tornarà gloriós.
Com expressar en llenguatge humà aquesta dimensió de 
Jesús com a Senyor Glorificat?

Els evangelistes se serveixen d’imatges: «Enlairant-se, 
endut al cel, el perderen de vista, s’allunyà d’ells, i seu a 
la dreta del Pare per damunt de tots els poders i títols». 
Què ens volen dir?
Que Jesús ja no és home de la terra, que no el trobarem 
com a home en la terra i amb una humanitat com la nos-
tra, sinó que és el Senyor Glorificat amb Déu.
Atenció, però, que l’Ascensió no significa –ja ho aclareix la 
pregària del prefaci– allunyar-se de la nostra petitesa, de-
sentendre’s de nosaltres... sinó al contrari. La glorificació 
de Jesús és motiu d’esperança per viure amb la confiança 
de fer camí cap al nostre Cap i Pastor.
Alhora, l’Ascensió no significa l’absència de Jesús en la 
història humana. L’Ascensió de Jesús significa una nova 
manera de ser present entre nosaltres. L’Ascensió és tam-
bé el començament de la missió de l’Església.
Ara som els deixebles de tots els temps que hem de con-
tinuar la missió que se’ns ha confiat: ser els seus testi-
monis. Per a nosaltres no comença el temps del triomf, 
sinó del testimoniatge. Avui, els deixebles de Jesús l’hem 
de fer present en la història humana transformant la vida, 
segons el seu evangeli. El sentit de la nostra missió com a 
Església i dels nostres treballs pastorals és deixar la cara, 
les mans, la veu, el cor, el treball, els goigs i els sofri-
ments a Jesús per fer-lo transparent, present i actuant.
Ens cal la força de l’Esperit. El proper diumenge ho recor-
darem i ho celebrarem: serà la Pentecosta, la pasqua de 
l’Esperit.
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«L’Ascensió és el 
començament de la 

missió de l’Església»



SALM  46

R. Déu puja enmig d’aclamacions,
al so dels corns puja al cel.

Aplaudiu, tots els pobles del món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l’Altíssim, el temible,
el gran rei de tota la terra.

Déu puja enmig d’aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li!
Canteu al nostre rei, canteu-li!

Déu és rei de tot el món:
canteu a Déu un himne!
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL SISÈ DIUMENGE DE PASQUA

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre dels Fets dels Apòstols, 1, 1-11

En la primer part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i va 
ensenyar fins al dia que fou endut al cel, després d’haver donat instruccions als 
apòstols que ell havia escollit, mogut per l’Esperit Sant.
Després de la passió es presentà a ells i els donà moltes proves que era viu: 
durant quaranta dies se’ls va aparèixer i els parlava del Regne de Déu. Un dia, 
mentre menjava amb ells, els donà aquesta ordre: «No un allunyeu de Jeru-
salem; espereu-hi aquell que el Pare ha promès i que us vaig anunciar: Joan 
va batejar amb aigua, però vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb 
l’Esperit Sant».
Ells, doncs, trobant-se reunits, li preguntaren: «Senyor, és ara que restabliràs el 
Regne a favor d’Israel?».
Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber els temps i els moments que el 
Pare ha fixat amb la seva autoritat. Però vosaltres, quan l’Esperit Sant vindrà 
damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a 
tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra».
Quan hagué dit això, es va enlairar davant d’ells; un núvol se l’endugué i el dei-
xaren de veure. Encara estaven mirant fixament al cel, mentre ell se n’anava, 
quan se’ls van presentar dos homes amb vestits blancs i els digueren: «Homes 
de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut 
d’entre vosaltres tornarà de la manera com l’acabeu de contemplar que se 
n’anava». 

Segona Lectura

Lectura de la carta als efesis, 1, 17-23

Germans, demaneu al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us 
concedeixi el do espiritual de comprendre la seva revelació perquè conegueu 
de veritat qui és ell. Li demano que il·lumini la mirada interior del vostre cor per-
què conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria ens té 
reservades en l’heretat que ell ens dona entre els sants, i quina és la grandesa 
immensa del seu poder que obre en nosaltres, els creients. Em refereixo a 
la força poderosa i eficaç amb què va obrar en el Crist, quan el va ressuscitar 
d’entre els morts i el feu seure a la seva dreta dalt del cel, per damunt de tota 
potència, autoritat, poder i sobirania, i per damunt de qualsevol nom que es 
pugui invocar, tant en el món present com en futur. Déu ho ha posat tot sota 
els seus peus, i a ell, cap de tot, l’ha fet cap de l’Església, que és el seu cos i el 
seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli de sant Mateu, 28, 16-20

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren a Galilea, a la muntanya que 
Jesús els havia indicat. En veure’l, el van adorar. Abans, però, havien dubtat. Je-
sús s’acostà i els va dir: «He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, 
a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del 
Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo soc 
amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món».

Déu-amb-nosaltres
En aquest episodi, Jesús es presenta als 
deixebles –que ho som tots– amb tota 
l’autoritat. Ho fa en una muntanya, però 
sense nom: signe inequívoc del caràc-
ter universal de la missió. Els deixebles 
el reconeixen de seguida, però alguns 
dubten: certesa i dubte van de la mà, en 
nosaltres. Malgrat tot, Jesús els enco-
manà dues coses: batejar i ensenyar. La 
vida de la persona seguidora de Jesús, 
doncs, cal ser viscuda amb tota la for-
ça del testimoniatge, seguint la ruta del 
nou camí de vida marcat pel Senyor de 
l’univers. Però aquest camí és ple d’es-
perança: jo estic sempre amb vosaltres. 
Jesús ens acompanya perquè és Déu-
amb-nosaltres, sempre amb l’Església. 
Per tant, Jesús ens convida a obrir-nos a 
l’horitzó de tots els germans de la Crea-
ció que no coneixen, encara, el goig de 
ser fills de Déu.

 Joaquim Malé i Ribera
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UN COP DINS

DURANT LA 
CELEBRACIÓ

Mantingues la distància 
de seguretat d’1,5 m en 

tot moment  

Quan t’asseguis al 
banc, ocupa els llocs 

assenyalats   

No toquis ni 
besis cap 

imatge 

La col·lecta no es farà 
durant l’ofertori sinó al 
final de la celebració 

No deixis mai la 
mascareta sola al 

banc

Evita el gest de 
la pau i el 

contacte físic   

Quan 
combreguis, 

fes-ho amb la mà    

Per a més informació, consulteu la pàgina web del Bisbat de Girona: 
www.bisbatgirona.cat

Fes cas de les 
indicacions

No agafis 
cap paper 
ni cantoral   

Mesures i consells de prevenció
per evitar el contagi de la 
COVID-19 a les esglésies

ABANS 
D’ENTRAR

Arriba a 
l’església 

amb temps

Porta la 
mascareta 

posada 

Evita les 
aglomeracions 

a la porta  

A L’ENTRADA

Posa’t gel 
hidroalcohòlic 



SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge de l’Ascensió del Senyor, 24 
maig. St. Vicenç de Lérins (+ 450), religi-
ós. St. Simeó estilita el Jove (+ 592), as-
ceta. Santa Maria Auxiliadora, venerada 
pels germans salesians. Bta. Joanna de 
Cusa, testimoni de la resurrecció de Je-
sús. Lectures: Ac 1, 1-11/ Sl 46/ Ef 1,17-
23/ Mt 28, 16-20. 
Dilluns, 25. St. Gregori VII (1085), Papa. 
St. Beda el Venerable (+ 735), monjo i 
doctor de l’Església. Sta. Magdalena de 
Pazzi (+ 1607), monja de l’orde del Car-
mel. Sta. Vicenta López Varela (+ 1890), 
fundadora de les Religioses de Maria Im-
maculada. Lectures: Ac 19, 1-8/ Sl 67/ Jo 
16, 29-33.
Dimarts, 26. St. Felip Neri (+ 1595), 
prevere i fundador de la congregació de 
l’Oratori. St. Pere Sans (+ 1747), nascut a 
Ascó. Missioner dominic màrtir a la Xina. 
Sta. Mariana de Jesús Paredes (+ 1646), 
verge. Lectures: Ac 20, 17-27/ Sl 67/ Jo 
17, 1-11a.
Dimecres, 27. St. Agustí de Canterbury 
(+ 605), primer arquebisbe d’Anglaterra. 
Bt. Josep Tous (1871), nascut a Igualada. 
Fundador de la congregació de les Ca-
putxines de la Mare del Diví Pastor. Sta. 
Restituta de Sora (+ 275), màrtir. Lectu-
res: Ac 20, 28-38/ Sl 67/ Jo 17, 11b-19.
Dijous, 28. St. Germà de París (+ 576), 
bisbe. St. Just d’Urgell (+ 546), primer 
bisbe documentat d’Urgell. Sta. Ubal-
desca (+ 1206), misericordiosa amb els 
malalts pobres. Bt. Herculà de Piegaro (+ 
1451), caputxí. Conegut per la seva aus-
teritat i miracles. Lectures: Ac 22, 30; 
23,6-11/ Sl 15/ Jo 17, 20-26.
Divendres, 29. St. Maximí, bisbe (+ 
346). Sta. Bona (+ 1207), pelegrina. Lec-
tures: Ac 25, 13-21/ Sl 102/ Jo 21, 15-19.
Dissabte, 30. St. Ferran (+ 1251), rei de 
Castella-Lleó. Sta. Joana d’Arc (+ 1431), 
donzella màrtir, patrona de França. Bt. 
Pere Tarrés (+ 1950), nascut a Manresa, 
metge i prevere. Lectures: Ac 28, 16-
20.30-31/ Sl 10/ Jo 21, 20-25. 
Litúrgia de les hores: setmana III.

24 de maig, 54a Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials

«Perquè ho puguis explicar i gravar en la 
memòria (cf. Ex 10,2). La vida es fa his-
tòria» és el lema de la 54a Jornada Mun-
dial de les Comunicacions Socials, que 
se celebra aquest diumenge 24 de maig. 
En el seu missatge, el papa Francesc 
afirma que vol dedicar-lo al tema de la 
narració: «Per no perdre’ns necessitem 
respirar la veritat de les bones històries: 
històries que construeixin, no que des-
trueixin; històries que ajudin a retrobar 

les arrels i la força per avançar junts». En aquest sentit, convida 
també a compartir «històries que fan olor d’Evangeli, que han 
donat testimoni de l’Amor que transforma la vida». Trobareu el 
missatge complet a www.bisbatgirona.cat. 

Campanya a favor de la X de l’Església a la Renda

Un any més, s’ha posat en marxa una 
campanya a favor de marcar la X de 
l’Església en la Declaració de la Renda, 
en aquest cas corresponent al 2019. 
«Avui + que mai l’Església ofereix tota 
la seva ajuda. Perquè sumant X acon-
seguim un món millor» és el lema 
d’enguany, amb el qual es vol remar-
car el compromís de l’Església amb la 

societat, que s’ha posat especialment de manifest durant aquest 
temps de pandèmia, amb l’ajuda que s’està oferint en els àmbits 
espiritual, humà, material, social, material i psicològic. Per aquest 
motiu, i per poder continuar fent aquesta tasca, es demana que els 
creients, i totes les persones que ho considerin, marquin la casella 
de l’Església en la seva declaració. Trobareu més informació de la 
campanya a www.xtantos.es.

Església
Viva
Presenta: Àngel Rodríguez Vilagran

Magazín setmanal de 30 minuts amb reportatges
 i entrevistes d’actualitat de l’Església de Girona. 

Té els apartats: 
La Paraula del Bisbe (amb Mons. Francesc Pardo),
Punt de Vista (comentari d’actualitat a càrrec 
de diferents col·laboradors), 
notícies i l’evangeli dominical. 

Mensualment: 
Música sense complexos (Xavier Roca) 
i Cinema de valors (Narcís Mir). 

El 1993 va rebre el Premi Bravo de Ràdio, que atorga 
la Conferència Episcopal Espanyola. 

Nota: el 
programa a la 
Cadena COPE 
porta per nom 
“El Mirall”. 

També es pot 
escoltar per 
Internet al web 
del Bisbat a 
Programes de Ràdio

L’emeten:
Cadena COPE Girona 89.9 FM  Dimecres 13.30
Caldes FM 107.9 FM Diumenges 8.30
Ràdio Arenys de Munt 107.0 FM,  Diumenges 10.30
Ràdio Bonmatí 107.1 FM  Diumenges 8.00
Ràdio Calella 107.9 FM  Diumenges 9.00
Ràdio Canet de Mar 107,6 FM Diumenges 8.30
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM  Diumenges 7.00
Ràdio Cassà de la Selva 103.1 FM  Dissabtes 20.35
Ràdio Estel 103.4 FM  Dissabtes 23.00
Ràdio l’Escala 107.6 FM Diumenges 8.00
Ràdio la Vall (Les Preses) 107.6 FM  Diumenges 8.30
Ràdio les Planes 107.7 FM  Diumenges 8.00
Ràdio Mar d’Amunt (Port de la Selva) 107.0 Diumenges 9.00
Ràdio Palafrugell 107.8 FM  Diumenges 9.00
Ràdio Salt 97.7 FM Dissabtes 8.00
Ràdio Sant Gregori 107.9 FM  Diumenges 10.00
Ràdio Sant Pol 107.2 FM  Diumenges 9.00
Ràdio Tordera 107.1 FM  Dissabtes 9.00

Misses dominicals per internet des de la 
Catedral de Girona, fins a Corpus

Com hem anat informant, durant 
aquest temps pasqual el bisbe 
Francesc presideix, cada diumen-
ge, a les 11 del matí, la missa des 
de la Catedral de Girona. Es re-
transmet en directe pel canal You-
Tube del Bisbat de Girona, al qual 
es pot accedir a través de l’adreça 
www.youtube.com/bisbatgirona. 
Us comuniquem que aquestes 
retransmissions s’allargaran fins a 

Corpus. Així, a banda d’aquest diumenge 24 de maig (Ascensió del Senyor), 
es podran seguir les celebracions dels diumenges 31 de maig (Pentecosta), 7 
de juny (Santíssima Trinitat) i 14 de juny (Corpus), en aquest darrer cas a les 7 
de la tarda.


