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EL DIA DE L’ASCENSIÓ 
 

          Immersos en el temps pasqual, aquest diumenge la litúrgia de les nostres 
celebracions cristianes ens fa parar compte en la glorificació de Jesús a la mateixa glòria 
del Pare, com ja digué abans de la seva mort en el sopar pasqual amb els apòstols:”El Fill 
de l’home serà glorificat”. 
 

Aquesta glorificació de Jesús que culmina la seva resurrecció, és una altra manera 
d’expressar aquesta resurrecció. En la nostra condició en la que existim d’espai i temps, 
expressem el “misteri” de la nostra fe en aquesta realitat per ajudar-nos a copsar, amb 
explicacions limitades, el que va suposar la mort-resurrecció-glorificació de Jesús. 
 

Ell ressuscità en la matinada del primer dia de la setmana (diumenge), després 
d’aparèixer entre els qui havien de ser els testimonis (els apòstols), se’n pujà al cel a la 
vista de tots ells per ésser glorificat. 
 

Aquesta descripció, en l’espai i el temps nostres, ens ajuda a contemplar, amb un cert 
recorregut, allò que constitueix el missatge salvador de Jesús, però, també el recorregut 
que fem nosaltres morint, ressuscitant i entrant a la casa del Pare on estem cridats a 
participar eternament de la presència de Déu com el regal que el mateix Jesús ens ha 
merescut i promès a tota la humanitat, si ho volem acollir.   
 

Així ens anem adonant que la nostra fe no és merament un sentiment envers Jesús, sinó 
una participació en la seva experiència com a humà i com a Fill de Déu i, per tant, afermar 
en la nostra vida actual, l’esperança d’assolir la plenitud de la seva glòria amb la nostra 
participació, també, gloriosa. 
 

La pedagogia de la litúrgia ens fa entrar en la dinàmica de la persona de Jesús perquè 
ens la fem nostra en comunió profunda amb Ell, per això no es tracte de sentiments més o 
menys accentuats, sinó en un convenciment de comunió amb Jesús que, si bé es va fer 
humà com nosaltres, vol que estiguem convençuts, des de la fe, que podem esdevenir 
com Ell és ara, però després d’haver lluitat com Ell aquí a la terra. 
 

Les nostres festes religioses no han d’esdevenir només solemnitats litúrgiques, més o 
menys fastuoses, sinó essencialment és perquè reflexionem des de la fe el misteri que es 
celebra i vetllem en el que ens aporta per endinsar-nos més en l’acolliment de tot el 
misteri de Jesús per a viure’l, a la seva ombra, en la nostra identitat cristiana. 
 



Aquest diumenge amb l’esperança del retorn de Jesús (“Me’n vaig, però tornaré i, us 
portaré amb mi”) és per ser conscients que hem de viure amb el cor posat allà on és 
Jesús glorificat, tal com diu l’apòstol Pau: “Tingueu el vostre cor fit en les coses de dalt, on 
està el Senyor, no en les coses de la terra”. Jesús ens mostrà amb la seva vida, que tenia 
aquesta actitud, ja que va viure els valors nous del Regne de Déu, amb el seu actuar de 
cada dia. Seguint l’Evangeli, nosaltres també, podem viure amb aquest sentit nou. 
                                                                                        
                                                                                                            Mn. Joaquim Rius 
******************************************************************************************************* 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 24,46-53 

Los evangelios nos ofrecen diversas claves para entender cómo 
comenzaron su andadura histórica las primeras comunidades 
cristianas sin la presencia de Jesús al frente de sus seguidores. Tal 
vez, no fue todo tan sencillo como a veces lo imaginamos. ¿Cómo 
entendieron y vivieron su relación con él, una vez desaparecido de la 
tierra? 

 

Mateo no dice una palabra de su ascensión al cielo. Termina su 
evangelio con una escena de despedida en una montaña de Galilea 

en la que Jesús les hace esta solemne promesa: «Sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo». Los discípulos no han de sentir su ausencia. Jesús 
estará siempre con ellos. Pero ¿cómo? 

Lucas ofrece una visión diferente. En la escena final de su evangelio, Jesús «se 
separa de ellos subiendo hacia el cielo». Los discípulos tienen que aceptar con todo 
realismo la separación: Jesús vive ya en el misterio de Dios. Pero sube al Padre 
«bendiciendo» a los suyos. Sus seguidores comienzan su andadura protegidos por 
aquella bendición con la que Jesús curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y 
acariciaba a los pequeños. 

El evangelista Juan pone en boca de Jesús unas palabras que proponen otra clave. Al 
despedirse de los suyos, Jesús les dice: «Yo me voy al Padre y vosotros estáis tristes… 
Sin embargo, os conviene que yo me vaya para que recibáis el Espíritu Santo». La 
tristeza de los discípulos es explicable. Desean la seguridad que les da tener a Jesús 
siempre junto a ellos. Es la tentación de vivir de manera infantil bajo la protección del 
Maestro. 

La respuesta de Jesús muestra una sabia pedagogía. Su ausencia hará crecer la 
madurez de sus seguidores. Les deja la impronta de su Espíritu. Será él quien, en su 
ausencia, promoverá el crecimiento responsable y adulto de los suyos. Es bueno 
recordarlo en unos tiempos en que parece crecer entre nosotros el miedo a la creatividad, 
la tentación del inmovilismo o la nostalgia por un cristianismo pensado para otros tiempos 
y otra cultura. 

Los cristianos hemos caído más de una vez a lo largo de la historia en la tentación de 
vivir el seguimiento a Jesús de manera infantil. La fiesta de la Ascensión del Señor nos 
recuerda que, terminada la presencia histórica de Jesús, vivimos «el tiempo del Espíritu», 
tiempo de creatividad y de crecimiento responsable. El Espíritu no proporciona a los 
seguidores de Jesús «recetas eternas». Nos da luz y aliento para ir buscando caminos 
siempre nuevos para reproducir hoy su actuación. Así nos conduce hacia la verdad 
completa de Jesús. 

José Antonio Pagola 



**************************************************************************************** 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 
 

DISSABTE:7  20h.  

DIUMENGE:8  11h. 
    
13h. 

Joaquima Bofill, Maria del Pilar Orriols Roldán (1è 
aniv.) 

DILLUNS: 9  20h.  

DIMARTS: 10  20h. Daniel Fajardo, Maria Company. 

DIMECRES: 11  20h.  

DIJOUS:12  20h. difunts família Sans-Rosell 

DIVENDRES:13  20h.  

DISSABTE:14  20h.  

DIUMENGE:15                   11h. 
 13h. 

Gemma Cartró, Jaume Cartró. 

 
ESTONA  DE  PREGÀRIA 
Dilluns, dia 9, a les 19’30h., fins l’hora de la missa pels qui es vulguin quedar, hi haurà 
l’estona de pregària com anem fent cada mes. 
 

PRIMERES COMUNIONS 
Aquest dissabte es farà una celebració de l’eucaristia a l’escola “Madre Sacramento”. Hi 
participaran els infants que allà han fet la catequesi.      
 

REUNIONS 
DILLUNS dia 9,a les 21h. Consell Pastoral. 
DIMECRES dia 11, a les 21’15h. grup “Justícia i Pau”  
DIJOUS dia 12, a les 10h. Grup de “Nostra Dona” 
 

AGRAÏMENT 
Agraïm les aportacions que es van fer el dia de St.Jordi a les paradetes dels grups “Nostra 
Dona” i dels “Joves de la catequesi”. Anaven a favor del “Rebost de Càritas”. En total van 
ser: 270 €. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de la difunta: Na María del Rosario Igualado Iduarte . I desitgem 
que la  difunta  gaudeixi de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

COL·LECTA EXTRA PER A LA PARRÒQUIA  
Es va recollir la quantitat  de  432.97 € 
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