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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

L’Episcopal, fi del a la trobada 
de famílies de Butsènit

Butsènit va acollir, el passat 5 
de maig, la trobada de famílies 
del Col·legi Episcopal. Alum-

nes, pares i professors es van donar 
cita per compartir una jornada a l’ai-
re lliure. Els més experimentats van re-
cordar moltes anècdotes dels aplecs, 
que ja fa més de 40 anys que se cele-
bren.

El bisbe Salvador va participar pre-
sidint l’Eucaristia sota els xops del 

costat del riu. Des del col·legi li vo-
len agrair la seva assistència. Els 
joves de la banda de l’escola van 
acompanyar els cants, els monitors 
de l’esplai Epis, els jocs i activitats, 
mentre les mares i pares de l’AMPA 
eren als fogons de la gran paella i, 
tots plegats, van compartir la taula 
i la vida. 

Una cita anual que recorda que 
junts fem realitat el Regne de Déu. 

Els Mitjans de Comunicació Social
Benvolguts diocesans:

N ingú discuteix la importància dels mit-
jans de comunicació social per informar 
a la societat, per formar als qui ho de-

sitgin i per conformar una opinió pública favo-
rable o adversa davant d’algun esdeveniment 
del món o de l’entorn més proper.

Per als que utilitzem habitualment els mit-
jans, periodistes, articulistes i col·laboradors 
espontanis, la importància és més gran per-
què confiem que la seva existència contribueix 
a una millor recerca de la veritat, a una evident 
cohesió social i a la participació del dret fona-
mental de la ciutadania a la informació. En el 
meu cas agraeixo la deferència de la premsa 
escrita en publicar setmanalment els comen-
taris que els faig arribar.

L’Església també reconeix i agraeix el servei 
dels mitjans de comunicació social per a la di-
fusió de l’Evangeli i per col·laborar en el mateix 
desenvolupament social. De fet ja fa molts anys 
va instituir una jornada en aquest sentit. Cada 
any, coincidint amb la solemnitat de l’Ascensió 
del Senyor amb el mandat exprés als Apòstols 
d’anunciar a tots els pobles el seu missatge, 
proposa un tema, elabora uns materials de re-
flexió, el Papa escriu un missatge, es dona a 
conèixer un lema i es ressalta la importància 
dels mitjans en el nostre món.

El tema d’aquest any té a veure amb les co-
munitats i les xarxes socials. En l’actualitat ge-
nera molta preocupació l’existència de les ano-
menades xarxes socials, el seu ús universal i 

l’abús en què poden incórrer els usuaris. Sem-
bla que la premsa escrita i l’audiovisual conci ta 
una problemàtica més fàcil de controlar i sorgei-
xen nous elements que provoquen més inquie-
tud. Està molt estès l’ús de les noves tecnolo-
gies de la comunicació i tenen una influència 
decisiva en el tractament de determinades no-
tícies. D’altra banda, alguns estudis conclouen 
que circular per les xarxes accentua l’in dividua-
lisme, l’anonimat i l’aïllament o el replegament so-

bre un mateix oblidant els grans problemes dels 
altres.

Per al lema s’ha buscat un títol d’una carta 
paulina «Som membres els uns dels altres». 
L’objectiu és condensar en una paraula o en una 
frase l’aspecte més essencial del tema triat. 
I cap aquí condueix el Missatge que publica el 
Papa per a l’ocasió. Ens demana una vegada 
més que reflexionem sobre el fonament i la im-
portància del nostre estar-en-relació i a redes-
cobrir el desig de l’home que no vol romandre 
en la seva pròpia soledat.

El Papa se serveix de la metàfora de la xarxa 
per recordar una altra figura plena de signifi-
cats, la comunitat, com a xarxa solidària, que 
precisa de l’escolta recíproca i del diàleg ba-
sat en l’ús responsable del llenguatge. Ha 
d’afavorir la trobada dels altres fugint de l’auto-
aïllament. Recorda els termes del cos i els 
membres per significar la comunió i l’alteritat. 
Els cristians ens reconeixem com a membres 
d’un sol cos del qual Crist n’és el cap. I els mo-
viments d’un membre repercuteixen en la res-
ta. Acaba dient que volem una xarxa que obri 
el camí al diàleg, a la trobada, al somriure, a la 
carícia; una xarxa feta no per atrapar, sinó per 
alliberar, per custodiar una comunió de persones 
lliures.

És un tema que enriqueix i amplia horitzons 
a l’ésser humà al mateix temps que preocupa, 
emmascara la realitat i pot arribar a l’angoixa.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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Nomenaments

Mons. Salvador Gimé-
nez Valls, bisbe de 
Lleida, ha signat els 

següents nomenaments en la 
data que s’especifica.
•  P. Ángel María Briñas Gon-

zalo, nomenat delegat dio-
cesà de Santuaris, en data 
14 de febrer de 2019.

•  Mn. Luis Sallán Abizanda, 
nomenat membre del Col-
legi de Consultors, en data 
20 de març de 2019.

•  Mn. Carles Sanmartín Sisó, 
ha tornat a ser nomenat pa-
tró, en representació del 
Bisbat de Lleida, en la fun-
dació «Entre tots i per al bé 
de tothom», en data 11 de 
febrer de 2019.

•  Mn. Armand Carbonell Ber-
gé, prevere de l’Arquebisbat 
de Tarragona, nomenat jut-
ge diocesà, en data 2 de 
maig de 2019.

CERCA DE VOSOTROS El papa Francesc fa públic la carta 
apostòlica Vos estis lux mundi

E l papa Francesc va publicar 
el mes passat la carta apos-
tòlica en forma de Motu pro-

prio Vos estis lux mundi (Vosal tres 
sou la llum del món). En aquest 
text, que es pot llegir íntegrament 
a la pàgina web del Bisbat, el 
Sant Pare estableix que entrarà 
en vigor l’1 de juny de 2019. Del 
contingut podem destacar que to-
tes les diòcesis hauran de tenir 
abans del 2020 una oficina per 
presentar i processar les denún-
cies, que es resoldran en un ter-
mini màxim de 90 dies. També hi 
consta que els religiosos i cler-
gues poden ser sancionats si en-
cobreixen casos d’abusos. A més 

a més, els bisbes podran ser inves-
tigats en els supòsits d’omissions 
dirigides a interferir o eludir les in-
vestigacions civils, canòniques, 
administratives o penals. Les in-
formacions sobre les investiga -
cions en casos d’abusos a infants, 
adults vulnerables o qualsevol ti-
pus de violència sexual o assetja-
ment a través de l’abús d’autori-
tat s’ha de traslladar a la Santa 
Seu en un termini de 90 dies.

Per una altra part, l’arquebisbe 
de Barcelona, Joan Josep Omella, 
després que el Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó, hagi establert una sè-
rie de mesures per a la protecció 
de menors, va fer unes declara-

cions assegurant que l’Església 
col·laborarà per establir totes aque-
lles mesures que «ajudin a eradi-
car aquesta xacra que afecta a to-
ta la societat i està disposada a 
aclarir tots els fets d’abusos». De 
totes maneres va mostrar la seva 
sorpresa ja que la comissió que 
ha creat el Síndic de Greuges no-
més es referirà a les víctimes de 
l’Església.

Los Medios de 
Comunicación Social

Queridos diocesanos:

Nadie discute la importancia de los medios de 
comunicación social para informar a la socie-
dad, para formar a quienes lo deseen y para 

conformar una opinión pública favorable o adversa 
ante algún acontecimiento del mundo o del entor-
no más cercano.

Para quienes utilizamos habitualmente los me-
dios, periodistas, articulistas y colaboradores es-
pontáneos, la importancia es mayor porque confia-
mos en que su existencia contribuye a una mejor 
búsqueda de la verdad, a una evidente cohesión 
social y a participar del derecho fundamental de la 
ciudadanía a la información. En mi caso agradezco 
la deferencia de la prensa escrita al publicar sema-
nalmente los comentarios que les hago llegar.

La Iglesia también reconoce y agradece el servi-
cio de los medios de comunicación social para la 
difusión del Evangelio y para colaborar en el mismo 
desarrollo social. De hecho ya hace muchos años 
instituyó una jornada en este sentido. Cada año, coin-
cidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Se-
ñor con el mandato expreso a los Apóstoles de anun-
ciar a todas las gentes su mensaje, propone un 
tema, elabora unos materiales de reflexión, el Papa 
escribe un mensaje, se da a conocer un lema y se 
resalta la importancia de los medios en nuestro 
mundo.

El tema de este año tiene que ver con las comuni-
dades y las redes sociales. En la actualidad genera 
mucha preocupación la existencia de las llamadas 
redes sociales, el uso universal de las mismas y el 
abuso en el que pueden incurrir los usuarios. Pare-
ce que la prensa escrita y la audiovisual concita una 
problemática más fácil de controlar y surgen nue-
vos elementos que provocan mayor inquietud. Es-
tá muy extendido el uso de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y tiene una influencia decisiva 
en el tratamiento de determinadas noticias. Por otra 
parte, algunos estudios concluyen que circular por 
las redes acentúa el individualismo, el anonimato y el 
aislamiento o el repliegue sobre uno mismo olvidan-
do los grandes problemas de los otros.

Para el lema se ha buscado un título de una carta 
paulina «Somos miembros unos de otros». El obje-
tivo es condensar en una palabra o en una frase el 
aspecto más esencial del tema escogido. Y a ello 
conduce el Mensaje que publica el Papa para la oca-
sión. Nos pide una vez más reflexionar sobre el fun-
damento y la importancia de nuestro estar-en-re-
lación y a redescubrir el deseo del hombre que no 
quiere permanecer en su propia soledad.

Se sirve el Papa de la metáfora de la red para re-
cordar otra figura llena de significados, la comuni-
dad. Esta misma, como red solidaria, precisa de la 
escucha recíproca y del diálogo basado en el uso 
responsable del lenguaje. Tiene que favorecer el en-
cuentro de los demás huyendo del autoaislamiento. 
Recuerda los términos del cuerpo y los miembros 
para significar la comunión y la alteridad. Los cristia-
nos nos reconocemos como miembros de un solo 
cuerpo del que Cristo es la cabeza. Y los movimien-
tos de un miembro repercuten en el resto. Termina 
diciendo que queremos una red que abra el camino 
al diálogo, al encuentro, a la sonrisa, a la caricia; una 
red hecha no para atrapar, sino para liberar, para cus-
todiar una comunión de personas libres.

Es un tema que enriquece y amplía horizontes al 
ser humano al mismo tiempo que preocupa, enmas-
cara la realidad y puede llegar a la angustia.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «La caritat, 
especialment envers els 
més dèbils, és la millor 
oportunitat que tenim 

per continuar treballant en favor d’u-
na cultura del retrobament» (31 de 
març).

@Pontifex: «Jesús ens convida a 
contemplar el cor del Pare. Només 
des d’allà podrem redescobrir-nos 
cada dia com a germans» (31 de 
març).

@Pontifex: «Crist és viu. Ell és la 
nostra esperança i la més be-
lla joventut d’aquest món. Tot 
allò que Ell toca esdevé jove, es-
devé nou, es torna a omplir de 
vida» (3 d’abril).

@Pontifex: «L’Església és jove quan 
rep la força sempre nova de la Paraula 
de Déu, de l’Eucaristia, de la presència de 
Crist i de la força del seu Esperit cada dia: 
quan és capaç de retornar contínuament 
a la seva font» (3 d’abril).

Presentació del llibre 
Trencar el silenci. 

Deu rostres, deu veus

L ’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de Lleida va acollir fa uns 
dies la presentació del llibre 

Trencar el silenci. Deu rostres, 
deu veus dels autors Imma Ama-
deo i Jordi Martínez, publicat a 
l’editorial Baula, i que parla dels 
drets dels infants i de la for-
mació que reben els docents de 
les escoles de la xarxa marista 
per prevenir l’abús sexual a me-
nors. 
  També es va presentar el pro-
grama de prevenció d’abusos que 
té l’objectiu que els infants i jo-
ves prenguin consciència de la 
seva dignitat inviolable i que pu-
guin «trencar el silenci» si qualse-
vol persona no la respecta.
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C inc dies de pregària, silenci i convivència fra-
terna, acompanyats pel P. Josep Manuel Valle-
jo, caputxí, i organitzats pel grup de Diàleg i 

Pregària de les Borges Blanques, Consell de laics i 
Caputxins de Catalunya i Balears. Informació i inscrip-
cions cal trucar als tels. 973 142 602 o 636 909 359.

Exercicis espirituals del 14 al 18 de juliol al Casal Claver, 
a les instal·lacions del col·legi

AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 2 de juny. Jornada Mundial de 
les Comunicacions Socials:
— A les 10.30 h, el bisbe Salvador presi-

deix el programa La Missa de TV2, 
acompanyat pel Petit Cor de la Catedral 
i feligresos de diverses parròquies de 
la diòcesi.

◗  Dissabte, 8 de juny:
— A les 18 h, Vetlla de Pentecosta a San-

ta Teresa Jornet. Trobada a les 18 h. 
Eucaristia a les 19.30 h.

— A les 20.15 h, confirmacions a la Bor-
deta, a càrrec del bisbe Salvador.

◗  Diumenge, 9 de juny. 
— Felicitem el bisbe Salvador pels seus 

46 anys de prevere. Un dia com avui de 
l’any 1973 va ser ordenat sacerdot.

— A les 10.30 h, confirmacions a Torre-
grossa, a càrrec del nostre Bisbe.

◗  Dijous, 13 de juny. Trobada diocesana de 
Vida Creixent de final de curs a la Casa 
de l’Església. Acollida a les 10 h. L’últim 
dia per inscriure’s és el 8 de juny. 

   

3.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Fets 19,1-8 / Sl  67 / Jo 16,29-33]. Sant 
Carles Luanga i companys mrs. a Ugan-
da (1885-1887); sant Isaac, monjo i 
mr. a Còrdova; sant Justí, mr. a Bur gos; 
santa Oliva, vg.; sant Joan el Grande, 
rel. hospitalari; santa Clotilde, reina 
francesa.

4.  Dimarts [Fets 20,17-27 / Sl 
67 / Jo 17,1-11a]. Sant Pere Màrtir o 
de Verona, prev. dominicà i mr.; sant 
Francesc Caracciolo, prev., fund. ca-
racciolins (CRM, 1588); sant Hilari, 
bisbe; santes Rut i Noemí, nora i sogra, 
segons la Bíblia.

5.  Dimecres [Fets 20,28-38 / Sl 
67 / Jo 17,11b-19]. Sant Bonifaci, 
bisbe de Magúncia i mr. (754), d’ori-
gen anglès, evangelitzador d’Alema-

nya i venerat a Fulda; sant Sanç (San-
cho), noi mr. a Còrdova; santa Zenai-
da, vg.

6.  Dijous [Fets 22,30;23,6-11 / 
Sl 15 / Jo 17,20-26]. Sant Feliu de Llo-
bregat:  Beat Josep M. Peris (1889-
1936, nat a Cinctorres, bisbat de Tor-
tosa), prev. i mr., rector del Seminari de 
Barcelona. Sant Norbert (†1134), bis-
be de Magdeburg, fund. premonstra-
tencs (Opraem, 1120); sant Artemi, 
l’esposa Càndida i la filla Paulina, mrs.; 
sant Marcel·lí Champagnat, prev., fund. 
germans maristes (FSM, 1817); sant 
Bertran d’Aquilea, bisbe.

7.  Divendres [Fets 25,13-21 / 
Sl 102 / Jo 21,15-19]. Sant Robert, 
abat cistercenc; sants Pere, prev., i Vis-
tremond, monjo, mrs. a Sevilla; bea-

ta Anna de Sant Bartomeu, vg. car-
melitana, de Medina del Campo.

8.  Dissabte [Fets 28,16-20 / Sl 
10 / Jo 21,20-25]. Tortosa:  Dedica-
ció de la Catedral. Sant Guillem, bis-
be de York; santa Cal·líope, mr.; beat 
Jaume Berthieu, mr.; sant Miquel dels 
Sants, prev.

9.  Diumenge vinent, Pentecosta 
(lit. hores: de la Solemnitat). [Fets 2,1-
11 / Sl 103 / 1Co 12,3b-7.12-13 / 
Jo 20,19-23 (o bé: Fets 2,1-11 / Sl 
103 / Rm 8,8-17 / Jo 14,15-16.23b-
26)]. Sant Efrem (306-373), diaca si-
ríac i doctor de l’Església; sant Marí, 
ermità; sants Prim i Felicià, mrs.; san-
ta Pelàgia o Pellaia, vg. i mr.; beat Jo-
sep d’Anchieta, prev. jesuïta; beata An-
na Maria Taigi, mare de família.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Jesús ha pujat 
al cel, ha entrat 

al Santuari

L ’acció litúrgica celebra els misteris 
de la nostra salvació. I any rere any 
estem cridats a penetrar el sentit 

pregon d’això que celebrem. L’Ascensió 
del Senyor al cel és una imatge que mos-
tra plàsticament el misteri últim del Se-
nyor, la seva íntima comunió amb el Pare. 
«Pujar al cel», «entrar al santuari» són imat-
ges vives i impactants que subratllen la 
comunió plena de Jesús amb el Pare. Po-
dem dir que aquest misteri té dos ac-
cents. Per una banda manifesta el sentit 
últim de tot el camí fet per Jesús en la 
seva vida. Ell s’ha donat al Pare «no amb 
la sang d’altres sinó amb la seva sang», 
és a dir, no oferint víctimes sinó oferint-
se Ell mateix. Tota la seva vida, culmina-
da en la mort i la resurrecció, ha estat la 
seva donació lliure, plena, dolorosa, al 
Pare, entrant així en comunió eterna 
amb Ell. I per l’altra banda, la imatge de 
Jesús pujant al cel i entrant al santuari 
mostra la manera cristiana d’entendre 
la Realització, la Vida plena que tota la 
humanitat busca a les palpentes. Jesús 
va arribar a la Plenitud donant-se al Pare 
i als germans fins a la mort. I així va obrir 
el «camí nou i vivent», el camí de la verita-
ble plenitud, que ens ofereix a nosaltres 
i a tota la humanitat. 
  La festa d’avui és com un resum de tot 
l’any litúrgic. Avui celebrem que la dona-
ció de Jesús a Déu i als germans és la ve-
ritable plenitud de la vida humana que Ell 
ha assolit i a la qual ens invita a tots en 
la nostra vida.

Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

REFLEXIONSRelleu a l’Agrupació Ilerdenca 
de Pessebristes

Concert intercultural 
«Celebrem la vida»

L ’Agrupació Ilerdenca de Pes-
sebristes va ratificar en la se-
va última Assemblea Extraor-

dinària, celebrada el mes passat, 
la renovació de la seva Junta direc-
tiva, que a partir d’ara estarà pre-
sidida per Jordi Curcó, el fins ara 
vicepresident, i que relleva en aques-
ta responsabilitat a Àngel León, 
que ha estat quinze anys al capda-
vant de l’entitat.

El nou president, que va agrair 
el treball del fins ara president, va 
assenyalar com a objectius princi-
pals la necessitat de promoure una 
major presència de l’entitat en l’Es-
glésia i en la societat lleidatana. 

Amb motiu de la celebració 
anticipada de la festivitat 
de Santa Maria Magdalena 

i fruit de la col·laboració de l’UPA 
Pilar-Magdalena i l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Clot i confluèn-
cies, el mes passat el Clot de les 
Granotes va ser l’escenari d’un con-
cert intercultural titulat «Celebrem 
la vida». Hi van intervenir els can-

tautors Fer i Xavier, la coral Les Gra-
notes, el Cor de la Comunitat Hon-

durenya de Lleida, i el Cor Santa Tri-
nitat.

Jordi Curcó va anunciar que el 25 
de juliol s’organitzarà al Peu del Ro-
meu la «Primera Trobada de Jau-

mes», per tal de visualitzar, enca-
ra més, aquesta festa i la figura 
de l’apòstol. Una altra de les no-
vetats d’enguany és la posada en 
marxa de tallers de Fanalets als 
barris, donant a conèixer la llegen-
da i la tradició a l’entorn de la su-
posada vinguda de l’apòstol a Llei-
da. 

A més a més, la nova Junta té pre-
vist l’organització de cursets de pes-
sebrisme, especialment dirigides 
als més joves, per tal de garantir 
la continuïtat i futur d’aquestes re-
presentacions plàstiques d’art po-
pular dedicades a donar a conèixer 
el misteri de l’Encarnació.
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◗  Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 1,1-11)

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot 
el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia 
que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Es-
perit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia ele-
git. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho com-
provaren de moltes maneres, ja que durant quaranta 
dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Es-
tant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de 
Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del 
Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que 
Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí 
a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui 
es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que 
restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No 
és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha 
fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà 
sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis 
meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i 
fins als límits més llunyans de la terra.» Quan hagué 
dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, 
i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com 
ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits 
de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què 
us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat en-
dut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera 
com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava 
al cel.»

◗  Salm responsorial (46)
R.  Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns pu-

ja el Senyor. 

◗  Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians d’Efes (Ef 1,17-23)

Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el 
Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’u-
na comprensió profunda i de la seva revelació, perquè 
conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il-
lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu 
a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de 
glòria us té reservades l’heretat que ell us dona entre 
els sants. Que conegueu també la grandesa immensa 
del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’e-
ficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què 
obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el feu 
seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els 
governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, 
per damunt de tots els títols que es poden donar en el 
nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus 
peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, 
que és el seu cos i el seu complement, ell que té en to-
tes les coses la seva plenitud. 

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 24,46-53)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així 
ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de 
ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a 
tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió 
i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. 
Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà 
sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que 
haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» 
Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, 
alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà 
d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren ado-
rant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tor-
naren a Jerusalem. I contínuament eren al temple do-
nant gràcies a Déu.

◗  Lectura del libro de los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 1,1-11)

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús 
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que 
fue llevado al cielo, después de haber dado instruccio-
nes a los apóstoles que había escogido, movido por el 
Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su 
pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablán-
doles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les 
ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad 
que se cumpla la promesa del Padre, de la que me ha-
béis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero 
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro 
de no muchos días». Los que se habían reunido, le pre-
guntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a res-
taurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros 
conocer los tiempos o momentos que el Padre ha esta-
blecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis 
la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre voso-
tros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea 
y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». Dicho esto, 
a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nu-
be se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, 
mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús 
que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, 
volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».

◗  Salmo responsorial (46)
R.  Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son 

de trompetas. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 1,17-23)

Hermanos: 
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para 
conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón pa-
ra que comprendáis cuál es la esperanza a la que os 
llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a 
los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su po-
der a favor de nosotros, los creyentes, según la efi-
cacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cris-
to, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo 
a su derecha en el cielo, por encima de todo principa-
do, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo 
nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el 
futuro. 
  Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, co-
mo Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que llena todo en todos.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 24,46-53)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los 
muertos al tercer día y en su nombre se proclamará 
la conversión para el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros 
la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra par-
te, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la 
fuerza que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de 
Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mien-
tras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado ha-
cia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el 
templo bendiciendo a Dios.

L’Ascensió del Senyor (C)

La festa de l’Ascensió (antany 
una de les més tradicionals) 
ens fa pensar en el final de la 

presència física del Crist Ressus -
ci tat entre nosaltres. Ens ho diu la 
primera lectura fent servir, però, 
un llenguatge espacial adequat 
a la nostra comprensió perquè el 
Crist Ressuscitat és fora del nos-
tre temps i del nostre espai (no cal 
dir que el cel no és un lloc concret, 
a dalt o a baix sinó allà on hi ha la 
presència de Déu). Quan hagué dit 
això s’enlairà davant d’ells i un nú-
vol se l’endugué i el perderen de 
vista. El mateix diu Lluc a l’evange-
li: Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells 
portat amunt cap al cel. El núvol re-
presenta que Jesús entra en l’àm-
bit de la divinitat. Ell, el Fill de Déu 
es va encarnar. Però ara ha acabat 
la seva missió aquí a la terra i tor-
na ja amb la seva humanitat ressus-
citada al costat del Pare. (D’una ma-
nera semblant la segona lectura 
ens diu que ha entrat al cel mateix i 
s’ha presentat davant Déu per nos -
altres). Per això ara és l’hora dels dei-
xebles. Els homes vestits de blanc 
diuen als apòstols: Homes de Gali-
lea, ¿per què us esteu mirant al cel? 
Aquest Jesús que ha estat endut 
d’entre vosaltres cap al cel, torna-
rà de la manera com vosaltres aca-
beu de contemplar que se n’a nava 
al cel. Jesús tornarà gloriós a la 
fi dels temps, però ara és l’hora 
de fer realitat el que els ha dit ell ma-
teix abans: Quan l’Esperit Sant vin-
drà sobre vosaltres, rebreu una for-
ça que us farà testimonis meus a 
Jerusalem, a tot el país dels jueus, 
a Samaria i fins als límits més llu-
nyans de la terra. Aquesta és la tas-
ca dels apòstols i també la nostra. 
Per a realitzar la seva missió neces-
siten, però, la força de l’Esperit. Per 
això a l’evangeli Jesús els promet 
que seran revestits del poder que 
vindrà de dalt, del poder de l’Espe-
rit I ells plens d’una alegria immen-
sa es llençaran a complir la seva tas-
ca que és també la nostra tasca: 
portar l’evangeli fins als últims ra-
cons de la terra. Això sí, amb la força 
de l’Esperit. 

Mn. Jaume Pedrós

Ara comença 
la tasca 

dels apòstols
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