
 
 
 

 
 

 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del 
Concili Provincial Tarraconense del 1995 

 
1. El Concili Provincial Tarraconense, un esdeveniment sinodal i 
de comunió  
 
1.1. Un itinerari eclesial  
 
D’aquesta manera es va tancar un itinerari eclesial que havia 
començat el primer diumenge d’Advent de 1992, amb l’anunci que 
seria convocat un Concili particular, que aplegaria les set diòcesis de 
la Província Eclesiàstica Tarraconense juntament amb l’arxidiòcesi 
de Barcelona, aleshores depenent directament de la Santa Seu. Una 
àmplia consulta sobre els temes que havien de ser tractats en el 
Concili, realitzada l’any 1993, va precedir l’Etapa Diocesana de Re 
exió (1994), en la qual unes seixanta-mil persones van estudiar els 
quatre temes escollits. Ran del Decret de convocatòria del Concili (8 
de setembre de 1994), aquests temes es van convertir en els quatre 
capítols que serien objecte del treball conciliar i articularien les 170 
resolucions finals. Heus-ne aquí els títols:  

1) Anunciar l’Evangeli a la nostra societat,  
2) La Paraula de Déu i els sagraments en les nostres Esglésies,  
3) La sol·licitud pels més pobres i marginats, i  
4) La comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les 
nostres Esglésies.■ 

 (continuarà) 
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DIUMENGE VII DE PASQUA 

SOLEMNITAT DE  
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR 

 
 

 
 

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 B) hem tingut l’oportunitat d’escoltar D 



l’acabament de l’Evangeli de sant Marc on es remarca que “Jesús, el 
Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta 
de Déu” i l’inici de la missió apostòlica: “Ells se n’anaren a 
predicar per tot arreu...”. També, com cada any hem llegit l’inici 
del llibre dels Fets dels Apòstols (primera lectura), on es descriu 
amb més detall 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. 
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, el Senyor, el Rei de la glòria, el vencedor del pecat i de la 
mort, ha pujat avui d’una manera admirable a les altures del cel. El 
mitjancer entre Déu i els homes, el jutge dels vius i dels morts, el 
Senyor de l’univers, no hi ha pujat 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.■ 
 

 

HORARI DE MISSES 
 

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, 15:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 16:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 17:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 18:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 19:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 20:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 21: 18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 22:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 23:  12,00: Pel poble 
  18,30: Mn. Pere Gubau 

 

* * * * * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

CONCERT 
Diumenge, 23 de maig a les 19,30: Concert de cant coral a càrrec del 

Cor de Cambra de la Diputació de Girona 
 

L’Ascensió de Jesús al cel 
L’Ascensió del Crist senyala l’entrada definitiva de la humanitat de Jesús 
en el domini celestial de Déu, d’on tornarà però, mentrestant, l’amaga als 
ulls dels homes; 
Jesucrist, Cap de l’Església, ens precedeix en el Regne gloriós del Pare, 
perquè nosaltres, membres del seu Cos, visquem amb l’esperança de ser 
un dia eternament amb ell. 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 665-666 
 


