
Avui celebrem la festa de l’Ascensió, festa que també la podríem definir com la glorificació de Je-

sús.  Com dèiem fa quinze dies, per la Bíblia, glorificar vol dir la manifestació visible i poderosa de 

Déu en la història. L’Ascensió és una entronització, és contemplar a Jesús que es manifesta com a 

Déu. De fet, el que avui contemplem els cristians forma part de tota la celebració de la Pasqua. Ve a 

ser un resum, una recopilació, que va des de la creu del Divendres Sant, passant per la Resurrecció 

del dia de Pasqua, fins a arribar avui que  contemplem a Jesús assegut a la dreta del Pare i que pro-

met que enviarà el seu Esperit. Tot això que nosaltres celebrem en dies diferents forma part del Mis-

teri Pasqual i es refereix a una mateixa realitat: passió, mort, resurrecció i glorificació de Jesús..   

L’Escena de l’Ascensió,  marca el final de la presència de Jesús ressuscitat amb els deixebles. Saben 

que a Jesús no el tindran més físicament present enmig d’ells, però la seva companyia continuarà. 

Serà d’una manera diferent, no visible físicament. Jesús continuarà fent-se present en el grup dels 

seus seguidors a través de la seva paraula  i sempre que, reunits, es trobin per recordar i repetir el 

darrer sopar de Jesús. ”Feu això en memòria meva” els havia dit Jesús. En endavant els seguidors de 

Jesús, avui nosaltres, hem d’aprendre a descobrir aquesta nova presència de Jesús sobretot en els sa-

graments, especialment en l’Eucaristia, i també en la lectura de l’Evangeli i de la Paraula de Déu. 

En el seu comiat, Jesús fa una promesa i un encàrrec als seus deixebles. La promesa: “Ara jo us envi-

aré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres”. Jesús promet que enviarà el seu Esperit. I el 

fa l’encàrrec d’anar per tot el món batejant en nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i a ensenyant 

a guardar tot allò que Jesús ha dit i fet. Ara és l’hora dels deixebles, ara és l’hora de l’Església: viure i 

escampar el missatge de Jesús. Aquest missatge de Jesús, aquesta presència i companyia de l’Esperit 

Sant omple de joia als apòstols, i llavors tenen el desig de beneir Déu i lloar-lo. 

Nosaltres, ara, tornarem a la nostra vida de cada dia.  Que l’Eucaristia d’avui, festa de l’Ascen-

sió, ens renovi el nostre cor i ens ajudi a viure amb més esperança, convençuts de la companyia de 

Jesús i amb el compromís d’estendre l’Evangeli.  

DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ “C” : 29 de maig de 2022  



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? »  
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En les misses del 30 maig al  5 de  juny de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Narcís Colomer Parella de 89 anys 

Dilluns 8 v Pepita Castany i difunts de la  família 7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Laura Geli (Aniv.) 7 t. Josep Estany 

Dimecres 8 v Hna. Maria del Carmen 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Hna. Iluminada Maria Luisa 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Hna. Maria Jesús 7 t.  Conxita Baguer Moret (Aniv.) 

Dissabte 8 v Francesc Llinàs Bosch  7 t. 
Martí  Ros Pujol;  

Família Costabella Jordà 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció;  Josep Pinatella; 

Família Soler Badosa; Intenció Particular  
11 m. Comunitat Parroquial 

12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Família Roura 

8 v.  Comunitat Parroquial  

ROSARI AL REMEI: 

Cada diumenge, a les cinc de la tarda, a l’Església del 

Remei es resa el Rosari. 

TRES MANERES DE PASSEJAR 

PEL CAMP... I PER LA VIDA 
Hi ha tres maneres de passejar pel camp anant d’excursió, 

que serveixen per a exemplificar bé les tres maneres en què 

els homes poden passar per aquest món.  

La primera és anar al camp i passar-m’ho bé, sense pensar 

en ningú més, sols en mi  mateix i divertir-me: tot el que hi 

ha ho utilitzo per al meu benefici sense importar-me les 

conseqüències, ni en qui vendrà després: tallo branques 

o arbres, deixo escombraries, maltracto als animals per a 

divertir-me, etc. 

La segona és anar al camp i passar-lo bé respectant tot el 

que aquí hi trobo, procurant ser educat amb els 

que vindran després, emportant-me les meves deixalles. 

La tercera és anar al camp i passar-lo bé però procurant  

deixar les coses millor de com les trobem, recollint fins i tot 

les escombraries que van deixar els que vingueren abans que 

jo. 

Així mateix, hi ha persones que passen per aquest món i 

l'utilitzen egoistament al seu servei, sense importar-los la 

resta. Uns altres passen per aquesta vida respectuosament 

i deixen les coses igual que les van trobar. Però per sort hi 

ha alguns éssers humans especials que passen per aquest 

món i, sense deixar de gaudir d'ell, intenten deixar-lo millor 

de com ho van trobar, arreglant fins i tot el que altres gene-

racions no van saber fer bé.  


