
Avui celebrem la festa de la Ascensió. En el calendari aquesta festa la situen quaranta dies 

després de la Pasqua. A través de la imatge de Jesús que puja al cel, la festa d’avui ens vol ex-

pressar el triomf de Jesús. Jesús havia passat pel món fent el bé i estimant. Va acabar clavat a 

la Creu, però Deu el va ressuscitar i el va glorificar.  De fet l’Ascensió és un aspecte de la Pas-

qua. La Resurrecció, l’Ascensió, la glorificació de Jesús i la vinguda de l’Esperit Sant 

(Pentecosta) formen una sola realitat. El fet de situar l’ascensió 40 dies després de la Pasqua 

és una manera de fer-nos entendre la dificultat que tenien els apòstols per acabar d’assimilar i 

acceptar que Jesús havia ressuscitat. “Jesús fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu” en ha 

dit l’Evangeli. És una manera de dir-nos el que ja ens havia dit la Pasqua: per la seva vida hu-

mana oferta a Déu sense cap reserva, per la seva mort acceptada pel Pare com a do perfecte 

d’amor, Jesús accedeix a una vida d’una altre dimensió, diferent de la que nosaltres vivim i co-

neixem. Una vida definitiva, sense acabament 

“Els apòstols se’n anaren a predicar per tot arreu la Bona Nova” Això no és el final d’una ac-

tivitat, més aviat és l’inici de tota una tasca. Avui amb l’Ascensió no s’acaba res, no és que els 

apòstols quedin sense feina. Avui més aviat comença tot. No és que Jesús marxi i abandoni la 

terra, sinó que comença una nova etapa: la d’escampar arreu per tot el món, la Bona Nova de 

l’Evangeli. Aquesta serà la tasca i responsabilitat que Jesús encarrega als seus deixebles. I, en-

cara que físicament els apòstols no el vegin, Jesús mai els abandona sinó que “hi cooperava 

confirmant la predicació de la paraula”, ens ha recordat l’Evangeli. L’Ascensió no és celebrar  

la partença, la pèrdua, la separació, el dol del nostre estimat Jesús que ha desaparegut. Avui 

celebrem a presència més plena, treballant junts (Jesús i els apòstols) en la mateixa tasca, en 

la mateixa empresa.  

Avui demanem a Jesús, en aquesta Eucaristia, el que ens deia Sant Pau a la segona lectura: 

“Que ens il·lumini la mirada interior del nostre cor perquè coneguem a quina esperança ens ha 

cridat.” 

FESTA DE L’ASCENSIÓ (B) : 16 de maig de 2021 
Retaule de pedra. Interior Catedral Burgos 



16 de Maig de 2021 

TOTS ELS NOMS DE LA MEVA VIDA 

¿Què seria de nosaltres si no hi hagués  tanta gent que 

es va creuant en la nostra vida? ¿Què seria de mi sense 

els meus, aquests que m’han sostingut en la lluita, que 

m’han consolat en les meves llàgrimes o amb qui he 

rigut fins a no poder més? Què seria de mi sense les 

manies ja familiars de les persones més properes, sen-

se les frases conegudes, les històries compartides, els 

projectes comuns?. És bo donar-li gràcies a Déu per 

les cares, els noms de la meva vida .... 

https://pastoralsj.org/ 

EN EL QUOTIDIÀ 

Moltes vegades ens preguntem on és Déu. I potser 

sembla que només es fa present en experiències úni-

ques, en moments especials o situacions extraordinàri-

es. Però Déu ens sorprèn. Es fa present també en la 

monotonia, i apareix en la rutina, en la normalitat de 

la vida. En situacions i persones que amb el seu afecte, 

paraula i gestos formen part de cada dia ... 

https://pastoralsj.org/ 

EN LA MORT DE MN. JOSEP MARIA AMICH 

Mn. Josep Maria Amich, va morir a Girona el passat cinc de 

maig. Feia anys que la seva salut era molt delicada i fins poc 

abans de Nadal va estar atenent les parròquies que se li havien 

encomanat. Va estar de Vicari a Banyoles durant 7 anys i en els 

seus darrers vint anys de capellà ha estat responsable de dife-

rents parròquies de la comarca.  

Dimarts vinent, dia 18 de maig, a les 8 del vespre, a Santa 

Maria dels Turers, el Bisbe Francesc presidirà l'Eucaristia en la 

que pregarem per Mn. Josep Maria i donarem gràcies per tota la 

seva llarga activitat a les diferents parròquies de la comarca.   

EN EL DIA DE L’ASCENSIÓ 
Gràcies, Jesús, per no aferrar-te a la teva 

condició divina com un privilegi  

per estalviar-te les agrors de l'existència.  

Et vas abaixar per ser un home semblant 

a nosaltres. Assumires la condició  

de servent, per ensenyar-nos com  

ens hem de comportar amb el proïsme. 

Ens vas donar una lliçó d'humilitat, de 

generositat i d'obediència fins a l'extrem. 

Per això avui, festa de l'Ascensió,  

ens alegrem perquè Déu t'ha exaltat,  

t'ha fet seure a la seva dreta dalt del cel, 

t'ha enaltit per damunt de tota la creació 

per conduir tot l'univers  

vers la seva plenitud. 

Ara ens toca seguir les teves petjades,  

viure d'acord amb el teu exemple.  

Però no ho fem sols, caminem junts  

en comunitat conduits  

per la força del teu Esperit. 

Ens guies i ens sostens per mitjà  

dels sagraments, de la Paraula,  

dels germans i de les necessitats  

dels més vulnerables. 

I ens esperes dalt del cel  

per participar plenament  

de la joia de la vida de la Trinitat. 
(“La missa de cada dia” Maig 2021) 
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En les misses del 17  al 23 de maig de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dimarts: En la Missa vespertina, a Santa Maria a les 8, 
pregarem per Mn. Josep Maria Amich, tot donant gràci-
es a Déu  pel seu servei i entrega a les parròquies de Ba-
nyoles i comarca.   

EL PAS DE LES DONES 
Fa una setmana que va tornar, restaurada, la imatge del 
Jesús amb la creu a coll camí del Calvari, que forma part 
del pas de les dones.  Fa uns dies que havia arribat l’al-
tra figura: la Verge dolorosa.  Les dues imatges han estat 
sotmeses a tot un tractament per eliminar els corcs, s’han 
reparat les esquerdes i refet la pintura.  Tot el treball ha 
anat a càrrec de l'escultor Olotí Joan Montero, el mateix 
que fa uns anys va restaurar la Mare de Déu dels Dolors.  
Les despeses s’han pogut sufragar gràcies a les aportaci-
ons i donatius de molts devots 

LA SANDÀLIA 

A l'índia, els trens van sempre plens a vessar, fins i 
tot amb gent enfilada al sostre. 
Un bon dia, un passatger pobre, que anava damunt el 
sostre del vagó, va perdre una sandàlia, que va caure 
a la via. Llavors es va treure l'altra sandàlia i la va 
llençar al costat de la via, apuntant la primera. 
Un passatger que anava al seu costat es va  sorpren-
dre  i li digué:  
-Però què fas, beneit! I el pobre va respondre: 
-Amb una única sandàlia jo no en faig res. I si algú no-
més en troba una tampoc no li servirà per res. Tant 
de bo algú que passi per aquí les trobi totes dues, així 
podrà anar calçat. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Carme Puig Corominas,  de 89 anys 
Fernando Avilés Granullaque, de 81 anys 
Josep Masllorens Buenaventura, de 88 anys 
 
 

Dilluns 8 v Tots els difunts;  Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes   

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Mª Dolors Bassols Teixidor 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Narcisa Tarafa  7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v 
Família Busquets Frigola; Manuel Vilar  

Casadevall; Salvador Palmada Busquets;  
 7 t. Joaquim Camós 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Jesús Porta Estanyol (Aniv.);  

Família Martínez Garcia  
Comunitat Parroquial 11 m 

12 Xicu i Neus Bustins 

8 v. Comunitat Parroquial  

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.  


