
29 de maig de 2022 
LA FESTA DE L’ASCENSIÓ 

En la festa de l'Ascensió, celebrem l'entrada de Crist 
en la glòria de Déu. És una de les principals festes 
cristianes, que s'inscriu en el prolongació de Pasqua i 
anuncia la Pentecosta, deu dies més tard. 
Jesús s'uneix amb el seu Pare i amb l'ascensió s'acaba 
el temps de les trobades del Ressuscitat amb els seus 
deixebles. Tanmateix, segons la seva promesa, serà 
sempre amb ells, però en una presència interior: no el 
veuran més els seus ulls. Crist ja no és visible, però no 
abandona els seus deixebles. Els promet l'arribada de 
l'Esperit a Pentecosta. 
Creure que Crist ressuscitat ha entrat en la glòria és 
un acte de fe. L'Ascensió és font de llibertat: lluny 

d'imposar-se als homes, Jesús els deixa lliures de creure, i per tant d'estimar veritablement. Jesús 
no deixa de convidar els homes a seguir-lo: en la fe, han d'aprendre a llegir els signes de la seva 
presència i de la seva acció, en particular en la celebració dels sagraments, sobretot l'Eucaristia, 
però també en la seva Paraula, en  el seu Poble, els seus ministres (bisbes, sacerdots, diaques)... 
«Per què us quedeu mirant cap al cel?”  (Ac 1, 11) senten dir els apòstols: l'Ascensió de Crist és també 
una crida a un major compromís al món per portar la Bona Nova. 
L'Ascensió de Jesús no és un viatge a l'espai, cap als astres més llunyans, ja que els astres també 
són fets d'elements físics com la terra. Per als creients, pujar al cel és anar a Déu i viure en el seu 
amor. En aquest cas, no hi ha cap qüestió de màgia o d'acció espectacular. A propòsit del cel, el Ca-
tecisme de l'Església Catòlica parla de «l'estat de felicitat suprema i definitiva». Jesús no s'ha allunyat 
dels homes, però ara, gràcies a la seva presència al costat del Pare, és prop de cadascun, per sem-
pre.         

 (https://eglise.catholique.fr/) 

EL BUF DE L’ESPERANÇA 
Conten que  hi havia, al centre del poble, un enorme bloc de pedra, 

sense cap mena de forma, que desfigurava tota la plaça. Ja no se sabia 

d'on venia. Un dia algú va decidir que  calia retirar-lo. Un escultor va 

passar per allà i va captar la notícia. Va anar a trobar les autoritats i 

els va  proposar: «Si voleu, puc fer d'aquesta roca una obra d'art de la qual 

estareu orgullosos”. Es va tancar el tracte i, durant setmanes, darrere de 

la tanca que protegia el bloc de pedra, es veia que l’escultor hi treba-

llava. Va arribar el dia en què es va poder descobrir l'escultura i  va 

aparèixer un magnífic cavall. Aplaudiments generals i ben sonors, per 

part de la concurrència. Un nen va preguntar a l'escultor: «Com sabia 

que hi havia un cavall en aquest bloc de pedra? »  






