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PROP DE VOSALTRES

Jornada Mundial de les Comunicacions Socials

La comunicació interessa a molta gent. Sa-
ber comunicar és una competència. Existei-
xen des de cursos accelerats a graus univer-

sitaris que es dediquen a promocionar-la. Moltes 
empreses mantenen gabinets de comunicació per 
tal de millorar la seva imatge i posar en valor els 
seus productes, ja siguin idees o objectes. Multi-
nacionals o empreses locals, partits polítics o 
clubs esportius hi esmercen recursos. Es tracta de 
gestionar bé les notícies generades per tal d’am-
plificar les seves bondats o minimitzar els possi-
bles efectes negatius.

En un pla més general, a tots ens interessa estar 
ben informats. I ho fem a través de la premsa es-
crita, ràdio, televisió i de les plataformes digitals. 
Són moltes les persones que hi dediquen gran part 
del seu temps. S’ha convertit en una necessitat. Cal 
estar ben informat per comprendre i poder comen-
tar, amb coneixement de causa, les notícies que 
es produeixen arreu del món. Tot i algunes reticèn-
cies o desconfiances, els mitjans de comunicació 
formen part del nostre dia a dia. Tots voldríem, però, 
accedir un nivell informatiu de qualitat, a una infor -
mació veraç i objectiva. En tenim dret. I hem de re-
conèixer que són molts els professionals i les empre-
ses de comunicació que treballen en aquest sentit.

La valoració general que es fa dels mitjans de co-
municació és molt variada. Des de l’elogi continuat 
fins a la indiferència, el menyspreu o l’atac. Segu-
rament hi té molt a veure a com afecten deter-
minades informacions als propis interessos, tant 
personals com col·lectius. Però no en podem pres-
cindir, són part essencial de la nostra societat. 

A més d’informar-nos, serveixen per conformar 
els estats d’opinió. 

L’Església també se sent implicada en el món 
dels mitjans de comunicació social. Per això hi 
té una atenció pastoral. Vol estar a prop tant dels 
professionals i directius com dels propis recep-
tors, per conèixer la seva realitat, posar-se al seu 
servei i demanar honestedat i veracitat en l’elabo-

ració de la informació. Tot i que molts asseguren 
que l’Església no sap comunicar bé tan bon mis-
satge, no pot oblidar les seves repercussions in-
formatives i s’esforça a millorar cada dia la seva 
presència en aquest món.

Des de fa molts anys, l’Església dedica una jor-
nada als mitjans de comunicació social. I ho fa en 
la festa de l’Ascensió de Jesús contemplant l’esce-
na de l’àngel quan aquest, veient els deixebles ex-
tasiats mirant com s’allunya el Mestre, els ordena 
que vagin a anunciar a tots els pobles els ensenya-
ments rebuts. És la festa de la comunicació, que 
se celebra a totes les diòcesis amb trobades, po-
nències i actes religiosos. Es percep un gran inte-
rès per obrir portes i finestres i fer arribar a tota la 
societat l’autèntica imatge de l’Església. 

Amb motiu d’aquesta Jornada, la número 51, 
el papa Francesc publica un missatge que arriba 
a les redaccions de tot el món i al cor de tots els 
catòlics. El d’aquest any se centra en una cita del 
profeta Isaïes: «No tinguis por, que jo sóc amb tu» 
(43,5). Amb un subtítol molt significatiu: «Comuni-
car esperança i confiança en els nostres temps». 
Acaba aquest breu i bell text amb aquestes parau-
les: «La confiança en la llavor del Regne de Déu i 
en la lògica de la Pasqua configura també la nos-
tra manera de comunicar. Aquesta confiança ens 
fa treballar amb la convicció que és possible des-
cobrir i il·luminar la bona notícia present a la 
realitat de cada història i en el rostre de cada 
persona.»

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

E l passat 30 d’abril, com ja és tradició, 400 
persones de l’Episcopal es van donar cita a 
Butsènit en el 44è Aplec de les famílies, que 

van gaudir a plena natura d’un dia de convivèn-
cia. La trobada va estar organitzada per l’AMPA de 
l’escola. Després d’arribar caminant, amb bicicle-
ta o amb cotxe, tothom es va instal·lar al costat 
del riu. El bisbe Salvador va presidir l’Eucaristia, 
després de la qual es va compartir un dinar de ger-
manor. Després de dinar, Labanda va amenitzar la 
sobretaula amb el seu repertori multilingüe, i l’Es-
plai Epis va entretenir els infants i els joves du-
rant tot el dia.

Més de 400 persones de l’Episcopal participen 
a l’Aplec de Butsènit
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CERCA DE VOSOTROS

Jornada Mundial de 
las Comunicaciones 

Sociales

E l tema de la comunicación interesa a mucha 
gente. Saber comunicar es una competencia. 
Existen desde cursos acelerados a grados uni-

versitarios que se dedican a promocionarla. Muchas 
empresas mantienen gabinetes de comunicación pa-
ra mejorar su imagen y poner en valor sus productos, 
ya sean ideas u objetos. Multinacionales o empre-
sas locales, partidos políticos o clubes deportivos le 
dedican recursos. Se trata de gestionar bien las no-
ticias generadas con el fin de amplificar sus bonda-
des o minimizar sus efectos negativos.

En un plano más general, a todos nos interesa es-
tar bien informados. Y lo hacemos a través de la pren-
sa escrita, radio, televisión, y de las plataformas digi-
tales. Son muchas las personas que le dedican gran 
parte de su tiempo. Se ha convertido en una necesi-
dad. Hay que estar bien informado para poder com-
prender y comentar, con conocimiento de causa, las 
noticias que se producen en todo el mundo. Aunque 
existan reticencias o desconfianzas, los medios de 
comunicación forman parte de nuestro día a día. To-
dos quisiéramos, pero, acceder un nivel informativo 
de calidad, a una información veraz y objetiva. Tene-
mos derecho a ello. Y debemos reconocer que son 
muchos los profesionales y las empresas de comuni-
cación que trabajan en este sentido.

La valoración general que se hace de los medios 
de comunicación es muy variada. Desde el elogio con-
tinuado hasta la indiferencia, el desprecio o el ataque. 
Seguramente tiene mucho que ver en cómo afectan 
determinadas informaciones a los propios intereses, 
tanto personales como colectivos. Pero no podemos 
prescindir de ellos, son parte esencial de nuestra so-
ciedad. Además de informarnos, sirven para confor-
mar los estados de opinión. 

La Iglesia también se siente implicada con el mun-
do de los medios de comunicación social. Por eso tie -
ne una atención pastoral. Quiere estar cerca tanto 
de los profesionales y directivos como de los propios 
receptores, para conocer su realidad, ponerse a su 
servicio y pedir honestidad y veracidad en la elabo-
ración de la información. Aunque muchos aseguran 
que la Iglesia no sabe comunicar bien tan buen men-
saje, no puede olvidar sus repercusiones informati-
vas y se empeña en mejorar cada día su presencia 
en este mundo.

Desde hace muchos años la Iglesia dedica una jor-
nada a los medios de comunicación social. Y lo hace 
en la fiesta de la Ascensión de Jesús, contemplan-
do la escena del ángel cuando, viendo a los discípu-
los extasiados mirando cómo se alejaba el Maestro, 
les ordena que vayan a anunciar a todos los pueblos 
las enseñanzas recibidas. Es la fiesta de la comuni-
cación, que se celebra en todas las diócesis con en-
cuentros, ponencias y actos religiosos. Se percibe 
un gran interés en abrir puertas y ventanas para hacer 
llegar a toda la sociedad la verdadera imagen de la 
Iglesia. 

Con motivo de esta Jornada, la número 51, el pa-
pa Francisco publica un mensaje que llega a las re-
dacciones de todo el mundo y al corazón de todos 
los católicos. El de este año se centra en una cita 
del profeta Isaías: «No temas, que yo estoy contigo» 
(43,5). Con un subtítulo muy significativo: «Comuni-
car esperanza y confianza en nuestros tiempos». Ter-
mina este breve y hermoso texto con estas palabras: 
«La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la 
lógica de la Pascua configura también nuestra ma-
nera de comunicar. Esta confianza nos hace trabajar 
con la convicción de que es posible descubrir y alum-
brar la buena noticia presente en la realidad de cada 
historia y en el rostro de cada persona.» 

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida 

@Pontifex: «Promoguem 
l’amistat entre homes i 
dones de diferents tradi-
cions religioses per cons-

truir un món de pau» (26 d’abril).

@Pontifex: «Estem cridats a caminar 
junts, amb la convicció que el futur 
de tothom depèn de la trobada entre 
les religions i les cultures» (28 d’a -
bril).

@Pontifex: «La presèn-
cia de Jesús es trans-
met amb la vida i parla 
el llenguatge de l’amor, 
gratuït i concret» (29 d’a-
bril).

@Pontifex: «Amb la seva resurrec-
ció Jesús ens ha alliberat de l’escla vi-
tud del pecat i de la mort, i ens ha obert 
el camí a la vida eterna» (30 d’abril).

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

E l passat dissabte 29 d’abril 
es va celebrar a la parrò-
quia de Sant Andreu, seu 

del voluntariat, els 400 anys del 
Carisma Vicencià, que ha mogut 
i mou el cor de molts fills i filles 
de la família vicenciana per aju-
dar els més necessitats.

Sant Vicenç és, avui més que 
mai, el sant de la Caritat. El dia 
9 de maig va ser la festivitat de 
Santa Lluïsa de Marillac, la seva 
col·laboradora. Ells dos van ser 
i són models d’acció social. L’a-
mor als pobres, la tendresa, la 
compassió, la senzillesa en el 
tracte, el compromís per trencar 
el cercle de la pobresa, la lluita 
per la justícia social. El fet de se-
guir l’Evangeli. La unió de tots els 
grups en l’AIC, l’organització de les 
nostres tasques, la comunicació, 

E l divendres 28 d’abril de 
2017, a Balàfia, es va cele-
brar la tradicional desfila-

da de Troballes EI. En la desfilada, 
com de costum, hi col·laboren 
els alumnes dels IES Guindàvols, 
des de la formació de tècnic en 
confecció i moda, i l’IES Torre Vi -
cens, des de la formació en Es-
tètica Personal. També hi va col-
laborar l’Escola de Models de 

la flexibilitat, la tolerància, la res-
ponsabilitat... són els trets que 
els caracteritzen i que els definei-
xen.

Així ho demanen a sant Vicenç, 
ja que l’oració els ajuda a veure 

Magda Simó, que fa que la pas-
sarel·la sigui possible, i el Col·le-
gi Episcopal amb els seus car-
tells d’anunci. 

Aquest any hi han hagut nove-
tats. La Fundació Jaume Rubió i 
Rubió vol fer una aposta més gran 
sobre l’economia solidària i social 
i el comerç just. Per aquest motiu, 
la botiga «Fil per Randa» es con-
vertirà en una botiga exclusiva-

Celebració dels 400 anys 
del Carisma Vicencià

Desfi lada solidària de Troballes 
a Balàfi a

la realitat des d’una perspectiva 
més àmplia, encaminant-los cap 
als canvis que els temps dema-
nen. Tot per tal de poder realitzar 
les obres de justícia i caritat que 
els nostres usuaris necessiten.

ment de venda de producte d’e-
conomia solidària i comerç just.

Es vol que tot el que es vengui 
a la botiga tingui com a finalitat 
la millora de la persona en tots 
els seus àmbits. Aquesta és una 
de les notícies, l’altra és que ens 
posem a col·laborar amb projec-
tes que tenen com finalitat la mi-
llora de les condicions de les per-
sones, com «Dona Kolors». Aquest 
és un projecte de Barcelona, basat 
en roba dissenyada i confecciona -
da per les mateixes treballadores. 
També cal destacar que s’obrirà 
una botiga a Pardinyes, de venda 
de roba de segona mà, sumant- se 
al projecte de Càritas Espanyola 
de la Fundació RE, per a la millora 
de la gestió de roba de segona mà.
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 28 de maig. Ascensió del 
Senyor. A les 10 h, Eucaristia a TV2 pre-
sidida pel bisbe Salvador.

◗  Dijous, 1 de juny. A les 13 h, Eucaris-
tia de la Trobada dels Grups d’Oració i 
Amistat a l’Acadèmia Mariana.

◗  Dissabte, 3 de juny:
— A les 18 h, xerrada «Un altre món és 

possible», a càrrec d’Amadeu Bonet.
— A les 19 h, vetlla de Pentecosta a la 

parròquia de Sant Antoni M. Claret.

◗  Diumenge, 4 de juny. Pentecosta:
— A les 10.30 h, confirmacions a la par-

ròquia de Soses. 
— A les 12 h, confirmacions a la parrò-

quia de l’Albagés.

   

29.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Fets 19,1-8 / Sl 67 / Jo 16,29-
33]. Lleida (Catedral): dedicació de 
la Catedral; Urgell: sant Just (segle 
VI), bisbe d’Urgell; Tortosa: sant Pe-
re Màrtir Sans i Jordà, bisbe de Fo- 
quien i mr. a la Xina (1747), nat a As-
có (Ribera d’Ebre), dominic.

30.  Dimarts [Fets 20,17-27 / 
Sl 67 / Jo 17,1-11a]. St. Feliu de 
Llobregat: Beat Pere Tarrés i Claret 
(Manresa, 1905 - Barcelona, 1950), 
prev.; sant Ferran (1198-1252), rei 
castellano-lleonès, patró d’institu-

cions diverses; santa Joana d’Arc, 
vg., patrona de França.

31.  Dimecres [So 3,14-18 (o 
bé: Rm 12,9-16a) / Sl: Is 12,2-6 / 
Lc 1,39-56]. Visitació de la Mare de 
Déu; santa Peronella (Petroni la), ver-
ge.

JUNY

1.  Dijous [Fets 22,30;23,6-11 / 
Sl 15 / Jo 17,20-26]. Sant Justí (s. II), 
mr. samarità, escriptor eclesiàstic.

2.  Divendres [Fets 25,13-21 / 
Sl 102 / Jo 21,15-19]. Sant Marcel-

lí i sant Pere, mrs. romans (s. IV); 
sants Germà, Paulí, Just i Sici, mrs.

3.  Dissabte [Fets 28,16-20.30-
31 / Sl 10 / Jo 21,20-25]. Sant Car-
les Luanga i companys, mrs. a Ugan-
da (1885-1887); sant Isaac, monjo 
i mr. a Còrdova.

4.  Diumenge vinent, de Pente-
costa (lit. hores: 1a setm.) [Fets 2,1-
11 / Sl 103 / 1C 12,3b-7.12-13 / 
Jo 20,19-23]. Sant Pere Màrtir o de 
Verona, prev. dominicà i mr.; sant 
Hilari, bisbe; santes Noemí i Rut, 
sogra i nora, segons la Bíblia.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

«Jo sóc amb 
vosaltres»

Les lectures bíbliques de la festa de l’As-
censió ens situen al cor del misteri del 
Ressuscitat i de com aquest misteri ar-

rela i fecunda la història humana personal i 
comunitària. En el relat del llibre dels Fets, 
els apòstols resten astorats mirant fixament 
al cel mentre els seus ulls deixen de veure 
físicament el Senyor. Uns homes amb ves-
tits blancs els pregunten per què miren al 
cel i els anuncien que tornarà. 
  Les aparicions d’aquell que després de 
mort havia donat moltes proves que vivia 
cessen, i els deixebles, amb l’ajut de l’Espe-
rit promès, descobreixen una nova presència 
del Crist. Les paraules que el Ressusci tat 
els adreçà en una de les seves aparicions, 
adquireixen ara tot el seu significat: «Jo sóc 
amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» 
(Mt 28,20b). 
  Aquesta nova presència no és accessible 
als ulls humans dels deixebles. Tampoc no 
ho és per als nostres, homes i dones, creients 
o no tant, del segle XXI. Tanmateix, Ell, Trinitat, 
és aquí i de manera invisible és capaç de do-
tar-nos perquè puguem comprendre tot el que 
ens ha revelat i conèixer-lo de veritat, il·lumi-
nar-nos els ulls del cor perquè coneguem a 
quina esperança ens crida i quines són les 
riqueses que ens té reservades en el futur i, 
en definitiva, conèixer que està obrant en nos-
altres amb la mateixa «força poderosa i eficaç 
amb què va obrar en el Crist, quan el res-
suscità d’entre els morts» (cf. Ef 1,17-23).
  L’Ascensió del Senyor, una nova ocasió 
per prendre consciència de la força real i ac-
tuant de Déu en la nostra vida, en la dels al-
tres i en la realitat que ens envolta. 
  És l’hora dels valents! Els tractats injus-
tament, els mancats d’horitzó, els qui es-
tan sols, els enfonsats moralment i psico-
lògicament, etc., necessiten l’escalf i l’ajut 
d’aquells que confien i actuen convençuts 
que la realitat humana es pot transformar. 

Concepció Huerta

Amb el lema «De-
trás de cada X 
hay una historia», 

Xtantos segueix animant 
a marcar la X a favor de 
l’Església a la teva De-
claració de la Renda 
2017 (IRPF 2016). L’Es-
glésia ajuda espiritual-
ment i material a milions de persones. Xtantos re-
corda també que la casella de l’Església catòlica i la 
de Fins Socials són perfectament compatibles i que 
es poden marcar al mateix temps, que no es paga 
més, ni Hisenda torna menys diners.

Els anuncis d’aquesta campanya parlen de fe, 
d’acollida, de força per seguir ajudant i d’esperan-
ça. I es presenta a través d’una dona jove, d’un sa-
cerdot, d’una dona víctima de violència i «tracta de 

Tot i la inclemència climatològica de la jorna-
da del 27 d’abril, van ser prop de 5.000 els 
lleidatans que s’aproparen fins a la Catedral 

Nova per tal de venerar la Mare de Déu de Montser-
rat, patrona de Catalunya, i dipositar als seus peus 
centenars de flors i ciris.

El president de la Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat de Lleida, Josep Estruch, va manifes tar 
la seva satisfacció per la resposta dels lleidatans 
a la festa. Enguany, fins i tot, s’ha recuperat l’ofre-
na escolar del matí, que havia decaigut en aquests 
darrers anys, havent passat més d’un centenar d’a-
lumnes del Col·legi Maristes Montserrat, així com 
nens i nenes del Col·legi Santa Anna, del Mater i 
altres centres.

A tots ells, com a tothom que pujà a venerar la Ver-
ge de Montserrat en el seu cambril, la Confraria els va 
obsequiar amb una branca de boix beneït, un símbol 
montserratí molt arrelat i amb un punt de llibre com-
memoratiu del 70 aniversari de la Romeria de Montser-
rat a Lleida, amb una composició artística d’Amadeu 
Bonet. «S’han editat 5.000 punts de llibre i gairebé 
ja no ens en queda cap», va explicar el president de 

dones», d’un jove a clas-
se formant-se, de la pre-
só... També s’han dis-
tribuït 36.760 cartells i 
uns 2 milions de diaris 
Xtantos, els quals, es 
reparteixen a les parrò-
quies. En aquesta publi-
cació s’inclouen entre -

vistes i reportatges centrats en la tasca de l’Església 
amb els més oblidats, els últims dels últims.

Des de l’any 2010, la campanya Xtantos està pre-
sent a les xarxes socials, en diàleg permanent a Fa-
cebook (facebook.com/xtantos), Twitter (@tantos) 
i Instagram (@Xtantos). En aquest últim any s’ha 
multiplicat per deu la repercussió de la campanya 
en xarxes perquè darrere de cada tuit, de cada mis-
satge, sempre hi ha una història.

la Confraria, assenyalant que aquest potser és el 
nombre de persones que han passat per la Catedral. 
La festa va començar a les 9 del matí amb una Mis-
sa primera a l’altar de la patrona, oficiada pel consi-
liari de la Confraria, Mn. Xavier Batiste, i va finalitzar 
al vespre amb una concelebració eucarística que, per 
absència del Sr. Bisbe, fou presidida pel vicari gene-
ral de la diòcesi, Mn. Josep Anton Jové.

«Rere cada X hi ha una història»

Més de 5.000 lleidatans veneren 
a la Mare de Déu de Montserrat
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COMENTARI

◗  Lectura 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 Es-
píritu 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: «aguar-
dad 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 pregun-
taron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restau-
rar 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 vosotros 
y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Sa-
maría 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 presentaron 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».

◗  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, / empe-
rador de toda la tierra. R. 
Dios asciende entre aclamaciones; / el Señor, al son de 
trompetas: / tocad para Dios, tocad; / tocad para nues-
tro Rey, tocad. R. 
Porque Dios es el rey del mundo: / tocad con maestría. / 
Dios reina sobre las naciones, / Dios se sienta en su tro-
no sagrado. R. 

◗  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 glo-
ria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para cono-
cerlo, 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 san-
tos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en fa-
vor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándo-
lo 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 puso 
bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, so-
bre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena to-
do en todos.

◗  Conclusión del santo Evangelio según san Mateo 
(Mt 28,16-20)

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Gali-
lea, 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 vo-
sotros todos los días, hasta el final de los tiempos». 

◗  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’allu-
nyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la pro-
mesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us 
deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosal-
tres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit 
Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Se-
nyor, 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 pre-
sentaren 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 contem-
plar que se n’anava al cel.»

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

ja el Senyor. 
Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb en-
tusiasme. / 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 sa-
grat. 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 cone-
gueu 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 dóna entre els sants. Que 
conegueu també la grandesa immensa del poder que obra 
en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva for-
ça i de la seva sobirania amb què obrà quan ressusci tà 
el Crist d’entre els morts, i el féu 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 com-
plement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.

◗  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 con-
vertir tots els pobles, bate geu-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.»

L’Ascensió del Senyor

Ascensió del Senyor (1305-1306) de Giot-
to. Fresc de la capella dels Scrovegni. Pà-
dua (Itàlia)

Tot i la pregunta decebedora 
(restablireu ara la reialesa 
d’Israel?), confirma Jesús els 

deixebles en la missió: Rebreu una 
força —l’Esperit Sant— que us farà 
testimonis meus fins als límits més 
llunyans de la terra. 

L’Ascensió és pont entre la Resur-
recció de Jesús i Pentecosta, formant 
totes tres una unitat. L’ambienta ció 
cosmològica no ens ha de distreure: 
culminat el Ministeri del Fill de Déu a 
la terra, començarà el servei de l’Es-
glésia.

La carta als Efesis és exposició 
didàctica de la fe cristiana. El tema 
central és el Misteri/Projecte de Déu, 
preparat des de l’eternitat, amagat 
durant segles, realitzat per Jesucrist, 
revelat a l’Apòstol i desenvolupat 
en l’Església. 

L’himne de benedicció i lloança al 
Pare (1,3s) acaba presentant Crist 
com a Cap de l’Església, el seu cos. 
La perspectiva total mostra l’Esglé-
sia com l’àmbit on es realitza el se-
nyoriu de qui omple totes les coses 
de si mateix. 

Els onze deixebles se n’anaren a 
Galilea complint l’encàrrec del Res-
suscitat a les dones per dir-ho als dei-
xebles: Ha ressuscitat i va davant 
vostre a Galilea. Allà el veureu. 

Galilea, lloc de l’ensenyament, 
esdevé símbol del missatge de Je-
sús. Anar a Galilea vol dir viure se-
gons els criteris de l’Evangeli predi-
cat a Galilea. 

M’ha estat donat tot poder: no per 
estalviar així l’esforç dels deixebles.

Aneu a convertir tots els pobles: 
amb la força del sagrament (bate-
geu-los); i el guiatge d’una cateque-
si testimoniada (ensenyeu a guardar 
el que us he manat).

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

Mn. José Luis Arín

«Aneu a 
convertir tots 

els pobles»


