
 
 
 
 
 
PER CELEBRAR EL DIUMENGE EN FAMÍLIA 
 
Preguem. Déu totpoderós, concediu-nos el do d’una alegria santa i el 
goig d’una fervent acció de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el 
vostre Fill, és també la nostra elevació i a la glòria on ha arribat el 
cap també el cos té l’esperança d’arribar-hi. Per nostre Senyor 
Jesucrist. R. Amén. 
 
Oració dels fidels 
Sabent que Jesús és a la dreta del Pare intercedint per nosaltres, 
preguem amb confiança: R. Escolteu-nos, Senyor. 
* Per l'Església que, seguint el manament del Senyor prediqui a tots 
els homes la conversió i l'esperança evangèliques, preguem. 
* Pels pastors de les comunitats cristianes: que visquin sempre la 
Pasqua i comuniquin la certesa que Jesucrist continua present enmig 
nostre cada dia fins a la fi del món, preguem. 
* Pels qui aquests dies han patit o pateixen per la pandèmia: que 
sentin l’escalf de l’amor de Déu en l’acció caritativa i solidària dels 
cristians, preguem. 
* Per tots els qui treballen a favor dels altres: que trobin en 
l'esperança cristiana un estímul de donació constant, preguem. 
* Per les famílies que passen una situació difícil: que no els manqui 
l'amor i l'ajut dels qui els envolten, preguem. 
* Pels qui estem agermanats formant la família dels fills de Déu: que 
coneguem a quina esperança hem estat cridats i siguem omplerts 
dels dons de l'Esperit Sant, preguem. 
 
Oh Déu, que heu glorificat el vostre Fill amb aquella glòria que ja 
tenia abans que el món existís, acolliu les pregàries de la vostra 
Església i feu que tothom us conegui a vós, únic Déu veritable, i el 
qui heu enviat, Jesús, el Messies, que viu i regna immortal i gloriós 
pels segles dels segles. R. Amén. 
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TEMPS PASQUAL 
 

DIUMENGE VII DE PASQUA 
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR 

 

 



Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món 
 

ijous passat es complia el dia 40 després de la Pasqua, 
dia que assenyala el llibre dels Fets dels Apòstols, com el 
dia final de les aparicions del Senyor ressuscitat. 
Aquest any (cicle A) hem tingut l’oportunitat d’escoltar 

l’acabament de l’Evangeli de sant Mateu amb la promesa de Jesús 
“Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”. També, com 
cada any, la lectura de l’inici del llibre dels Fets dels Apòstols 
(primera lectura), on es descriu l’Ascensió de Jesús al cel. 
La festa de l’Ascensió, que ara celebrem el diumenge VII de Pasqua, 
ja que dijous passat no era festiu, és una festa que té un cert to 
agredolç. Agre, perquè marca el final de la presència visible de Jesús 
ressuscitat en aquest món. Des d’aquell dia els deixebles ja no el 
tornaren a veure. Però també dolç, ja que contemplem Jesús 
glorificat, assegut a la dreta del Pare, que ens assegura que malgrat 
ser al cel, continuarà present entre nosaltres. 
M’agrada subratllar, en aquest dia, les paraules que trobem en el 
prefaci propi de la Missa de la festa de l’Ascensió, que diuen així: 
“Jesús no ha pujat al cel per apartar-se de la nostra petitesa, sinó 
perquè nosaltres, els seus membres, tinguéssim confiança de seguir 
on ens ha precedit el nostre cap i pastor.” 
Jesús, coronat de glòria, ha pujat al cel. Però no per apartar-se de la 
nostra petitesa, sinó per donar-nos esperança. Ha pujat a obrir-nos la 
porta del cel, perquè també nosaltres hi puguem entrar. 
Però alerta, no hi entrarem pas només enyorant el cel, que encara no 
tenim. Recordeu: “Homes de Galilea, perquè us esteu mirant el 
cel...”. Només hi entrarem, si abans hem sabut trepitjar bé aquesta 
nostra terra, com Jesús, que la va estimar i l’estima tant, que no 
l’abandona: Ens envia l’Esperit Sant, estableix l’Església com a 
continuadora de la seva missió i ens promet “Jo seré amb vosaltres 
cada dia fins a la fi del món”. 
Jesús, doncs, es refia de nosaltres i ens omple del seu Esperit Sant. 
Per això també nosaltres ens sentim joiosos i animats per continuar 
la missió del nostre cap i pastor. Per arribar també nosaltres, un dia, 
amb la missió complerta, on ara el Crist està, assegut a la dreta del 
Pare. 

A PARTIR DE DIUMENGE VINENT TORNEM A 
L’HORARI DE MISSES HABITUAL 

 
BASÍLICA SANT FELIU 

Vigílies: 18’30.   
Festius: 12’00 i 18’30.   

Feiners: 18’30 
 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30.   

Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

MISSES ENCOMANADES  
 

Dissabte, 23:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 24:  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 25:  18,30: Per la parròquia 
Dimarts, 26:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 27:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,28:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 29: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 30:  18,30: Maria Ângels Palomo 
Diumenge, 31:  12.00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
 
 

LES PARAULES DE LA VOCACIÓ 
Fragment del Missatge del sant pare Francesc 

per a la 57a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions 
Benvolguts germans i germanes, qualsevol vocació neix de la mirada 
amorosa amb què el Senyor va venir al nostre encontre, potser just quan la 
nostra barca era sacsejada enmig de la tempesta. «La vocació, més que 
una elecció nostra, és resposta a una crida gratuïta del Senyor» (Carta als 
preveres, 4 agost 2019); per això, arribarem a descobrir-la i a abraçar-la 
quan el nostre cor s’obri a la gratitud i sàpiga acollir el pas de Déu en la 
nostra vida. Quan els deixebles van veure que Jesús s’acostava caminant 
sobre les aigües, van pensar que era un fantasma i van tenir por. Però de 
seguida Jesús els va tranquil·litzar amb una paraula que sempre ha 
d’acompanyar la nostra vida i el nostre camí vocacional: «Coratge! Sóc 
jo. No tingueu por» (v. 27). Aquesta és precisament la segona paraula que 
vull donar-vos: coratge. 
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