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PROP DE VOSALTRES

Jornada de Mitjans de Comunicació

Benvolguts diocesans:

A

quest diumenge l’Església catòlica celebra
la solemnitat de l’Ascensió del Senyor. Jesús s’acomiada dels Apòstols i els diu que
han d’anunciar al món el que han escoltat i vist
quan l’han acompanyat en la seva vida terrenal.
Comunicar a tothom les paraules i els fets de Jesucrist és més que un consell per als cristians. És
una obligació que se’ns imposa per completar en
la nostra vida allò que hem cregut, celebrat i viscut.
Ens ha resultat tan important per al sentit i la felicitat de la nostra existència que ens urgeix dir-ho
als altres.
Les últimes paraules de Jesús són el motiu per
designar en aquesta data la Jornada dels Mitjans
de Comunicació Social. L’Església sempre ha reconegut, ha valorat i ha agraït la feina dels comunicadors i de les empreses periodístiques al servei de
la societat però ha reservat un dia per a què tots
els cristians li prestin la deguda importància.
Cada any, des de mitjans dels seixanta, el Papa proposa un lema i escriu un missatge per a l’ocasió. El d’avui l’extreu d’unes paraules del llibre de
l’Èxode: «Perquè ho puguis explicar i gravar en la
memòria. La vida es fa història.»
Trobareu el missatge amb facilitat. Us ofereixo un
breu resum glossant els títols dels cinc apartats
dels quals consta el seu contingut. 1. Teixir histò
ries, perquè l’ésser humà sempre està en realitza
ció i, com a narrador, explica sempre el que fa i com
ho fa. 2. No totes les històries són bones, perquè
n’hi ha de destructives, provocadores, amb discursos trivals i falsament persuasius; necessitem sa-

viesa per rebre i crear relats bonics, veritables,
bons i valor per rebutjar els falsos i malvats. 3. La
Història de les històries, la Bíblia, que és un magnífic i complet recull de narracions protagonitzades,
en l’Antic Testament, pel poble d’Israel, guiat per
Déu, en espera del Messies, i en el Nou Testament
és el mateix Jesús, centre de la nostra història, el
qual utilitza també narracions per ensenyar als seus
oients i seguidors. 4. Una història que es renova

perquè no és un producte del passat que es conserva i s’amaga, sinó que és actual i viu. 5. Una his
tòria que ens renova, ens converteix i ens empeny a explicar al Senyor, que significa entrar en la
seva mirada d’amor compassiu cap a nosaltres
i cap als altres.
És un missatge molt positiu i ple d’esperança
per a aquests moments. Per la data de la seva publicació (24 de gener) el Papa desconeixia la gran
tragèdia, amb milers de morts i contagiats que
ha patit el nostre món. És important que el relat
que es construeixi sobre aquest fet estigui ple de
veracitat, esbrini escrupolosament les causes i
aprofundeixi en les conseqüències sanitàries,
econòmiques i socials que amb seguretat seran
evidents i desastroses. Convindrà tenir en compte
la fragilitat de l’ésser humà, la prepotència d’ac
tuar amb l’absència total del consol de Déu i la recerca insistent de la proximitat, de la solidaritat i
de l’amor com a resposta cristiana a la catàstrofe
patida. Així es veu amb claredat en molts passatges de l’Evangeli.
Els bisbes de la Comissió de Mitjans, de la que
formo part, vam fer públic un missatge el dia de Pasqua agraint, ja immersos en aquesta calamitat, la
feina de tants professionals de la informació que
s’esforcen, ara i sempre, per buscar i defensar
la llibertat en tots els àmbits, la veracitat dels relats i la pretensió d’oferir un bon servei a la societat
que és, en definitiva, la dipositària del dret a estar
informada.
Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Mesures a tenir en compte amb feligresos als temples

E

l Govern va publicar, el passat 3 de maig al
BOE, l’Ordre SND/399/ 2020 del Ministeri
de Sanitat, amb les mesures que s’ha de tenir en compte quan els feligresos puguin tornar a
les esglésies per a les celebracions. En aquesta
ordre, com ja s’ha informat, es defineixen quatre
fases per a l’aplicació temporal d’aquestes mesu
res i es concreten dues condicions: que a la primera fase no se superi un terç de l’aforament i que es
compleixin les mesures generals de seguretat i
higiene establertes per les autoritats sanitàries.
A la segona fase, l’aforament podrà ser de la meitat
de la parròquia o catedral. Les parròquies han de
publicar un cartell a l’entrada amb l’aforament del

temple. La Conferència Episcopal Espanyola també
ha publicat una sèrie d’indicacions a tenir en compte com evitar el contacte físic, amb una metre de
distància entre persona i seient i tampoc es permet
tocar o estimar objectes de devoció o d’altres que
s’utilitzin habitualment. Recomana l’ús de la mascareta amb caràcter general i prohibeix l’ús de l’aigua beneïda. Tampoc es permet el repartiment de
fulles parroquials o de fulletons de cap tipus.
   Aquesta situació ha obligat a canviar alguns horaris de missa que podeu consultar a la web del
Bisbat. Totes les mesures de precaució i higiene
s’han fet públiques a les parròquies i també es poden consultar a la web.
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«Tots mengem, omplim la nevera!»,
Jornada de Medios nova campanya d’Arrels-Sant Ignasi
CERCA DE VOSOTROS

de Comunicación

Queridos diocesanos:

E

ste domingo la Iglesia católica celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús se
despide de los Apóstoles y les dice que deben
anunciar al mundo lo que han oído y visto cuando
le han acompañado en su vida terrena. Comunicar
a todos las palabras y los hechos de Jesucristo es
más que un consejo para los cristianos. Es una obligación que se nos impone para completar en nuestra vida aquello que hemos creído, celebrado y vivido.
Nos ha resultado tan importante para el sentido y la
felicidad de nuestra existencia que nos urge decirlo
a los demás.
Las últimas palabras de Jesús son el motivo para
designar en esta fecha la Jornada de los Medios de
Comunicación Social. La Iglesia siempre ha reconocido, ha valorado y ha agradecido el trabajo de los comunicadores y de las empresas periodísticas al servicio de la sociedad pero ha reservado un día para que
todos los cristianos le presten la debida importancia.
Cada año, desde mediados de los sesenta, el Papa
propone un lema y escribe un mensaje para la ocasión. El de hoy lo extrae de unas palabras del libro del
Éxodo: «Para que puedas contar y grabar en la me
moria. La vida se hace historia.»
Encontraréis el mensaje con facilidad. Os ofrezco
un breve resumen glosando los títulos de los cinco
apartados de los que consta su contenido. 1. Tejer
historias, porque el ser humano siempre está en realización y, como narrador, cuenta siempre lo que hace
y cómo. 2. No todas las historias son buenas, porque las hay destructivas, provocadoras, con discursos triviales y falsamente persuasivos; necesitamos
sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos, buenos y valor para rechazar los falsos y malvados. 3. La Historia de las historias, la Biblia, que
es un magnífico y completo elenco de narraciones
protagonizadas, en el Antiguo Testamento, por el
pueblo de Israel, guiado por Dios, en espera del Mesías, y en el Nuevo Testamento es el mismo Jesús,
centro de nuestra historia, quien utiliza también narraciones para enseñar a sus oyentes y seguidores.
4. Una historia que se renueva porque no es un producto del pasado que se conserva y esconde, sino
que es actual y vivo. 5. Una historia que nos renueva,
nos convierte y nos empuja a contar al Señor, que
significa entrar en su mirada de amor compasivo hacia nosotros y hacia los demás.
Es un mensaje muy positivo y lleno de esperanza
para estos momentos. Por la fecha de su publicación
(24 de enero) el Papa era desconocedor de la gran
tragedia, con miles de fallecidos y contagiados que
nuestro mundo ha padecido. Es importante que el
relato que se construya sobre este hecho esté lleno
de veracidad, averigüe escrupulosamente las causas
y profundice en las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que con seguridad serán evidentes y
desastrosas. Convendrá tener en cuenta la fragilidad
del ser humano, la prepotencia del actuar con ausencia total del consuelo de Dios y la búsqueda insistente de la cercanía, de la solidaridad y del amor como
respuesta cristiana a la catástrofe padecida. Así se
ve con claridad en muchos pasajes del Evangelio.
Los obispos de la Comisión de Medios, entre los que
me encuentro, hicimos público un mensaje el día de
Pascua agradeciendo, ya metidos todos en el fragor
de esta calamidad, el trabajo de tantos profesionales
de la información que se esfuerzan, ahora y siempre,
por buscar y defender la libertad en todos los ámbitos,
la veracidad de los relatos y la pretensión de ofrecer
un buen servicio a la sociedad que es, en definitiva,
la depositaria del derecho a estar informada.
Con mi bendición y afecto.
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

A

rrels-Sant Ignasi continua
repartint menjar, a través
del seu servei de distribució d’aliments «La Botigueta», a
les persones més vulnerables
(en situació de sense llar, no empadronades, que es troben en situació irregular, famílies vulnerables...). Per això fa una crida a la
ciutadania per a una col·laboració econòmica. Es tracta de poder-los distribuir aliments. Per això
ha posat en marxa la campanya
«Tots mengem, omplim la nevera!». Arran d’aquesta crisi sanità
ria provocada per la Covid-19,
moltes persones veuran encara
més incrementada la seva situa
ció de pobresa i precarietat, ja
que molts dels recursos que ells
mateixos es buscaven per subsistir (feines precàries, contractes temporals, etc.) han desaparegut. En conseqüència, aquestes
persones tindran més dificultat en
l’adquisició d’aliments bàsics, el
pagament de l’habitació o del lloguer, o dels subministres (llum,
gas i aigua) entre altres.
Per aquest motiu, ara més que
mai, a Arrels-Sant Ignasi li cal la teva ajuda, perquè la seva activitat
no pari, perquè puguin seguir repartint els productes alimentaris
que distribueixen diàriament. Vo-

len mantenir, i fins i tot augmentar,
el repartiment d’aliments frescos, ja que és això el què necessiten les persones que atenen. Ajuda’ls a difondre aquesta campanya: #OmplimlaNevera. Cada do-

natiu permetrà no aturar el servei
d’aliments, a més de poder fer
front a les demandes de les persones que es trobaran encara amb
més necessitat i vulnerabilitat a
partir d’aquesta crisi sanitària.



La col·laboració es pot fer per Bizum (codi 33638) o fent una
transferència especificant al concepte «Omplim la Nevera»:
La Caixa ES92-2100-0004-4402-0116-0985
		
BBVA ES65-0182-3401-3802-0178-5951
Triodos ES58-1491-0001-2820-8422-7921

L’Arxiu Diocesà treballa per reobrir
amb garanties de seguretat

L

’Arxiu Diocesà de Lleida, en consonància amb
les recomanacions donades per part de les
autoritats sanitàries i les orientacions aporta
des per la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España per contenir la propagació del coronavirus
COVID-19, està treballant per prendre les mesures

necessàries per a la seva reobertura amb el màxim
de garanties de seguretat per a tothom. Tan aviat
com tinguem data d’obertura us informarem oportunament. Seguim atenent les consultes que ens arribin per via telefònica (t. 973 268 628) o per correu
electrònic (arxiu@bisbatlleida.org).

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Demanem
avui al Senyor la gràcia de
no oblidar la gratuïtat de la
revelació. Déu s’ha manifestat com a do, s’ha fet do
per nosaltres, i hem de mostrar-lo i donar-lo als altres com un do, no com una
possessió nostra» (14 de març).

@Pontifex: «Resem avui per les
famílies que viuen una situació difícil, especialment per les famílies
en les que hi ha alguna persona
amb discapacitat. Resem perquè
no perdin la pau en aquest moment
i aconsegueixin tirar endavant amb
fortalesa i alegria» (15 de març).

@Pontifex: «La pregària expressa la necessitat de correspondre a l’amor de Déu,
que sempre ens precedeix i ens sosté.
El cristià resa amb la consciència de ser
estimat sense merèixer-ho» (14 de març).

@Pontifex: «El Senyor ens busca abans
que nosaltres anem a buscar-lo, surt a
trobar-nos i ens crida. Tirem endavant amb
alegria, perquè sabem que ens espera!»
(15 de març).
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Celebració de Sant Anastasi diferent
La diòcesi de Lleida celebrarà una missa funeral per les víctimes de la Covid-19

L

a Catedral de Lleida va acollir el passat 11
de maig la Missa en honor a sant Anastasi,
patró de la ciutat. Presidida pel Bisbe de Lleida, va ser l’únic acte de la Festa Major de maig.
En la celebració, emesa en directe per Lleida Televisió, el Bisbe va anunciar que «a finals de juny
o a principis de juliol se celebrarà un funeral per
tots els difunts de la nostra diòcesi». Abans de començar, va encensar la figura de sant Anastasi,
que es troba en un altar lateral de la Catedral. A
l’homilia, el Bisbe de Lleida va destacar que «estem vivint la tribulació i l’angoixa de la Covid-19».
El prelat va demanar a Déu per intercessió de sant
Anastasi que «cadascú de nosaltres siguem valents per viure la fe, sense por de manifestar-la».
També va pregar perquè «les nostres comunitats
parroquials siguin una família». I va demanar a
sant Anastasi que estigui al costat de les famí-

lies més vulnerables. «Us demano que siguem,
fraterns i siguem justos», va dir el bisbe Salvador
i, a continuació, recordà la tasca de les diferents
entitats sociocaritatives de la diòcesi.
La processó de la imatge de sant Anastasi des
de la Catedral fins a la plaça Sant Joan i l’ofrena
de flors és un dels actes més esperats dels lleidatans i lleidatanes de la Festa Major. Enguany,
a causa del confinament, no s’ha pogut celebrar.
Confiem que l’any que ve la seva imatge pugui
sortir i ser rebuda pels veïns i veïnes de la ciutat.

R



Una mica d’història...

S

egons tradició, Sant Anastasi nasqué a
Lleida al voltant de l’any 263, en una família pagana. De jove va marxar a Roma, per allistar-se en l’exèrcit de l’emperador
Dioclecià. Sembla que va ser a Itàlia on va ferse cristià admirat de la fe i la perseverança
dels cristians, tot i perseguits. L’emperador va

Ascensió-GlorificacióEsperança

C

Ofrena floral de les cases regionals a sant Anastasi
epresentants de les Cases i Centres Regionals de Lleida, acompanyats per Mn. Joan
Ramon Ezquerra, rector, van voler fer-se presents davant de sant Anastasi, que enguany no es
va moure de la parròquia de Sant Joan, per retre
homenatge i fer-li igualment l’ofrena de flors. Aquestes entitats han participat ininterrompudament a
totes les ofrenes a la imatge de sant Anastasi des
que l’any 1967 es va iniciar aquesta bonica tradició «i enguany tampoc s’ho han perdut», va afirmar
el president de la Federació, Cosme García.
L’acte va tenir lloc als peus de l’estàtua de sant
Anastasi, entronitzada en la decorativa peanya
que havia acollit la Immaculada abans de ser traslladada a la Capella del Santíssim l’any 1998. Tot
contemplant la seva imatge, Mn. Joan Ramon ha

REFLEXIONS

repassat la vida i martiri del jove milicià lleidatà.
«Els màrtirs són els millors fills de l’Església ahir,
avui i sempre... tots tenim dificultats per viure cristianament, però tenim la força de Déu per a ser fidels.
Mirem sant Anastasi i encomanem-nos-hi», va dir.

donar ordre d’empresonar-lo per la seva actitud, però es va escapar i va emprendre el camí
de retorn a Lleida, juntament amb altres 73
companys de milícia que ell havia convertit al
cristianisme. Però el governador de Tarraco
el va detenir i el va traslladar fins a Badalona
on fou empresonat, rebent el martiri a la platja
juntament amb els companys que anaven amb
ell, l’11 de maig de l’any 303 o 305.

elebrem la festivitat de l’Ascensió de Jesús
al cel.
Ens referim al fet que Jesús, a la vista
dels seus deixebles, deixa definitivament d’estar
amb ells de manera visible aquí en la terra. Des
d’ara ja no veuran més físicament a Jesús.
Hem llegit dos textos —el dels Fets dels Apòstols i el de l’Evangeli de sant Mateu— que situen
l’Ascensió en dos llocs i en temps diferents. No és
ara el moment per aprofundir en aquesta diversi
tat. La tradició cristiana ha prioritzat la versió més
narrativa dels Fets dels Apòstols que ens concreta el lloc i temps. Així, el pelegrí que visita Terra
Santa, venerarà l’Ascensió de Jesús en un indret
de la Muntanya de les Oliveres, a la vista de Jerusalem, «a la distància que és permès recórrer en
dissabte» (Ac 1,12).
Voldria apuntar breument unes reflexions sobre l’Ascensió:
1a) Si aquesta partença de Jesús fos un abandonament dels seus, no tindríem res a celebrar: no
fora una festa sinó un trist comiat. Però no, Jesús
ha dit als apòstols: «jo seré amb vosaltres dia rere
dia fins a la fi del món» (Mt 28,20). L’Esperit Sant,
que rebran pocs dies després en la Pentecosta,
testificarà aquesta presència espiritual de Jesús
amb els seus.
2a) L’Ascensió per a Jesús és recuperar el lloc
que li és propi. Recordem: Ell «essent de condició
divina... es va fer no res, prengué la condició de
servent» (Fl 2,6-8). Així, a aquell abaixament que
contemplen en l’Encarnació per Nadal, ara, un
cop ressuscitat i completada la missió rebuda del
Pare, correspon l’exaltació a la Glòria.
3a) A més, hem de considerar l’Ascensió com el
preludi del retorn definitiu de Jesús a la fi dels
temps: «Aquest Jesús que ha estat endut d’entre
vosaltres cap al cel, tornarà de la mateixa manera
com heu vist que se n’anava» (Ac 1,11). Aquestes
paraules estableixen un vincle profund entre l’Ascensió i el retorn al final dels temps. Jesús resta
amb el Pare fins a la seva darrera manifestació.
4a) Jesús inaugura una nova manera de viure
amb Déu. Ell, triomfador de la mort, va a prepapar
un lloc per als seus escollits, perquè siguin sempre amb Ell (Jn 14,2s).
5a) L’espiritualitat cristiana de l’Ascensió. Els
cristians hem de viure units amb el Senyor glorificat per mitjà de la fe i dels sagraments. Fem néixer
en nosaltres una espiritualitat d’esperança activa:
transformar el nostre món perquè assoleixi la glòria a la que Déu l’ha cridat.
Mn. Ramon Sàrries



LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
25. Dilluns (lit. hores: de la Solemnitat) [Fets 19,1-8 / Sl 67 / Jo 16,2933]. Sant Beda el Venerable (673-735),
prev. i doctor de l’Església; sant Gregori VII, papa; santa Magdalena-Sofia Barat, fund. rel. Sagrat Cor, a París (SCJM,
1800); santa Maria Magdalena de Pazzi, vg.; santa Vicenta-Maria López Vicuña, vg., fund. rel. Maria Immaculada.
26. Dimarts [Fets 20,17-27 / Sl
67 / Jo 17,1-11a]. Sant Feliu de Llobregat: Dedicació de la Catedral. Sant Felip Neri (Florència, 1515 - Roma, 1595),

prev. i fund. Congregació de l’Orato
ri (CO, 1551); sant Zacaries, bisbe;
sant Quadrat, mr., deixeble dels apòstols.
27. Dimecres [Fets 20,28-38 / Sl
67 / Jo 17,11b-19]. Sant Feliu de Llobregat: beat Josep Tous i Soler (Igualada, 1811 - Barcelona, 1871), prev.
i fund. de les Caputxines de la Mare
del Diví Pastor; sant Agustí de Canterbury (s. VI-VII), bisbe, abans monjo a
Roma; sant Juli, mr.; sant Berenguer,
monjo.

28. Dijous [Fets 22,30;23,6-11 /
Sl 15 / Jo 17,20-26]. Lleida: Dedica
ció de la Catedral. Sant Feliu de Llobregat: sant Felip Neri, prev. Sant Germà,
bisbe de París; sant Emili, mr.; santa
Maria-Anna de Jesús Paredes, vg. de
l’Equador.
29. Divendres [Fets 25,13-21 / Sl
102 / Jo 21,15-19]. Urgell: sant Just
(s. VI), bisbe d’Urgell. Tortosa: sant Pere Màrtir Sans i Jordà, bisbe de Foquien
i mr. a la Xina (1747), nat a Ascó (Ribera d’Ebre), dominic.

30. Dissabte [Fets 28,16-20.3031 / Sl 10 / Jo 21,20-25]. Sant Feliu
de Llobregat: beat Pere Tarrés i Claret
(Manresa, 1905 - Barcelona, 1950),
prev.; sant Ferran (1198-1252), rei
castellano-lleonès, patró d’institucions
diverses; santa Joana d’Arc, vg., patrona de França.
31. Diumenge vinent, Pentecosta (lit. hores: de la Solemnitat) [Fets
2,1-11 / Sl 103 / 1C 12,3b-7.12-13 /
Jo 20,19-23]. Visitació de la Mare de
Déu; santa Peronella (Petronila), vg.
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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’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho
comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu.
Estant 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 perde
ren 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 endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

◗ 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 instrucciones 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 hablándoles 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 habéis 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 preguntaron, diciendo: «Señor,
¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?» Les
dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad;
en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va
a venir sobre vosotros 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 nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos
al cielo, mientras él se iba marchando, se les presenta
ron dos hombres 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».

◗ Salm responsorial (46)
R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja
el Senyor.
Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb entusiasme. / El Senyor és l’Altíssim, / el terrible, rei de reis
a tot el món. R.
Déu puja enmig d’aclamacions, / al so dels corns puja
el Senyor. / Canteu a Déu, canteu-li, / canteu al nostre
rei. R.
Que és rei de tot el món, / canteu a Déu un himne. /
Déu regna sobre les nacions, / Déu seu al tron sagrat. R.

◗ Salmo responsorial (46)
R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son
de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de júbilo; / porque el Señor altísimo es terrible, / emperador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones; / el Señor, al son de
trompetas: / tocad para Dios, tocad; / tocad para nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo: / tocad con maestría. /
Dios reina sobre las naciones, / Dios se sienta en su
trono sagrado. R.

◗ 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’una 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’eficà
cia 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 totes les coses
la seva plenitud.

◗ 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 para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál
la riqueza de gloria que da en herencia a los santos,
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor
de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de
entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no
sólo en este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso
bajo sus pies», y lo dio a la iglesia, como Cabeza, sobre
todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en
todos.

◗ Acaba l’Evangeli segons sant Mateu
(Mt 28,16-20)
En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a
Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En
veure’l es prosternaren.
   Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu
m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare,
del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el
que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins
a la fi del món.»

◗ Conclusión del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 28,16-20)
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se
postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y
en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el final de los tiempos».

COMENTARI

Aneu
a convertir
tots els pobles

A

vui celebrem dues coses: per
una banda, Jesús deixa de
fer-se visible als apòstols:
Quan hagué dit això s’enlairà davant
d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. El Fill ha complert la
seva missió i torna al Pare enduent-
se la seva naturalesa humana i ara
Crist, Déu i home, rep tot el poder de
part del Pare que 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 en el
nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus. I el mateix
diu a l’evangeli: Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra.
Aquest és el terme final del cruci
ficat: Ressuscitat, és ara Senyor de
tot el món.
I això és el que han de predicar els
apòstols (és el segon aspecte). Ara comença el temps de l’Església. Ara és
el moment d’anar per tot el món anunciant la Bona Notícia del Ressus
citat, del seu amor, de la seva salvació. Per això, la primera lectura diu:
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 endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà... No és el
moment d’enyorar-se, de restar bocabadats mirant el cel, és el temps
de la missió, de la predicació, de ser
testimonis seus per tot el món fins
que ell torni ja en glòria i majestat a
la fi dels temps. L’evangeli diu clarament: Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ense
nyeu-los a guardar tot el que jo us he
manat. Però els apòstols, en aquesta missió, no estan sols: Jo seré amb
vosaltres cada dia fins a la fi del món.
I quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà
testimonis meus a Jerusalem, a Samaria i fins als límits més llunyans de
la terra. Aquesta és també la nostra
missió: amb la força de l’Esperit ser
testimonis de Crist per tota la terra.
Mn. Jaume Pedrós
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