
 N. 718 – ASCENSIÓ DEL SENYOR (29/05/2022)  

Ascensió és aproximació 
«Has pujat al cel», Senyor  
i nosaltres hem entès  
que te n’havies anat molt lluny!... 
Però el cel és allí on tu vius,  
el cel és allí on et trobes  
i on et deixes trobar. 
El teu cel és —abans que res— 
el cor dels teus fills i filles  
que viuen en el teu amor. 
Canvia’ns els ulls i sobretot el cor  
perquè sapiguem reconèixer  
les pistes que ens has deixat  
de la teva presència viva i constant  
entre nosaltres. 
Canvia’ns els ulls i sobretot el cor  
perquè entenguem que la nostra tasca  
no és la de quedar-nos mirant el cel,  
sinó la de viure tota la nostra vida  
com a testimonis del teu amor  
i de la teva presència entre nosaltres. 

 Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: Acaba l'evangeli 
segons sant Lluc. En aquell temps, Jesús digué als seus 
deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies ha-
via 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 tes-
timonis. 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-Hà-
nia, 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. [Lc 24,46-53]  

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 Se-
nyor 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. / Can-
teu 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. 

L’EVANGELI PER A AVUI: L’últim gest 
Jesús era realista. Sabia que no podia transformar d’un dia per l’altre aquella societat 
on veia patir tanta gent. No té poder polític ni religiós per provocar un canvi revolu-
cionari. Només la seva paraula, els seus gestos i la seva fe gran en el Déu dels que 
pateixen. 
Per això li agrada tant de fer gestos de bondat. «Abraça» els nens del carrer perquè 
no se sentin orfes. «Toca» els leprosos perquè no es vegin exclosos de les aldees. 
«Acull» amistosament a la seva taula pecadors i indesitjables perquè no se sentin 
menyspreats. 
No són gestos convencionals. Li neixen des de la seva voluntat de fer un món més 
amable i més solidari en què les persones s’ajudin i es cuidin mútuament. No im-
porta que siguin gestos petits. Déu té en compte fins i tot el «got d’aigua» que do-
nem a qui té set. 
A Jesús li agrada sobretot «beneir». Beneeix els petits i beneeix sobretot els malalts 
i desgraciats. El seu gest està carregat de fe i d’amor. Desitja embolcallar els que més 
pateixen amb la compassió, la protecció i la benedicció de Déu. 
No és estrany que, en narrar el seu comiat, Lluc descrigui Jesús aixecant les seves 
mans i «beneint» els seus deixebles. És el seu últim gest. Jesús entra en el misteri 
insondable de Déu i els seus seguidors queden embolcallats en la seva benedicció. 
Ja fa molt de temps que ho hem oblidat, però l’Església ha de ser enmig del món una 
font de benedicció. En un món on és tan freqüent «maleir», condemnar, fer mal i 
denigrar, és més necessària que mai la presència de seguidors de Jesús que sàpiguen 
«beneir», cercar el bé, fer el bé, atreure cap al bé. 
Una Església fidel a Jesús està cridada a sorprendre la societat amb gestos públics de 
bondat, trencant esquemes i distanciant-se d’estratègies, estils d’actuació i llenguat-
ges agressius que res tenen a veure amb Jesús, el profeta que beneïa la gent amb 
gestos i paraules de bondat.  [J. A. PAGOLA] 

 

 

 

 

 

 

 

Visita gratuïta a la basílica de Sagrada Família 
Com cada any, el Patronat de la Sagrada Família ofereix a cada Parròquia de 
l’Arquebisbat, la possibilitat de visitar gratuïtament la Sagrada Família, amb un 
màxim de 60 entrades. Aquest any hem rebut també aquest oferiment.   
Fem com vam fer anys anteriors: Distribuïm invitacions (no entrades!), perquè 
els interessats en tinguin informació. Cada invitació complimentada que es 
presenti a recepció del Cor de Maria serà bescanviada per una entrada... fins 
a esgotar les 60 de què podem disposar.     Continua a la pàgina següent >>>>>> 



 

APORTACIONS AL SINODE DE BISBES 2021-2023 
DE LA UNITAT PASTORAL COR DE MARIA I SANT TOMÀS D’AQUINO (1 de 2) 

A continuació podeu llegir el resum de la trobada que es va fer a les nostres 
parròquies el dia 23/02/2022 per tal de canalitzar la participació al Sínode. Hi 
van participar unes 30 persones. En el resum s’han tingut presents aporta-
cions individuals que ens han fet arribar. 

 

01. Quines experiències tinc d’aquest «caminar junts» a la meva comunitat? 
 Com les valoro? 
Positives: 
 Tot el que ens ha ajudat a crear un “nosaltres” fort: activitats compartides, 

festes, celebracions, sortides, etc. i d’una forma especial el compromís i acció 
social de servei als necessitats. 

 Trobades de formació i creixement personal en els grups: la trobada mensual 
del grup de famílies, pregar la paraula, pregària de Taizé, Ioga, celebració co-
munitària del perdó, excursions, sopars, etc. 

 Celebracions litúrgiques, especialment la missa dominical.   
 Compartir missatge de les lectures bíbliques, sobretot l’evangeli. 
 Pregària de silenci en la comunitat és molt enriquidora. 
 El consell parroquial: parlar i prendre decisions entre tots.  
 La Covid ens ha ajudat a apropar-nos: Ens hem fet més costat els uns als altres. 
Negatives / dificultats:  
 Els desconeixement i “no-tracte” entre persones. 
 Els pares joves tenen dificultat a compaginar família amb un compromís par-

roquial. 
 La imatge púbica (oficial) de l’Església. La imatge que donem de vegades de 

l'Església.... no és gaire bona. 
 El materialisme pràctic que impera en la nostra societat. 
 Vida individualista que vivim, sobretot al món occidental, i l’autosuficiència. 
 Les desigualtats socials. 
 Falta de comunicació- i una comunicació efectiva que arribi a tothom. La falta 

de intercomunicació entre nosaltres, en els temps de la pandèmia, sobretot.  
 Falta de sentiment de comunitat en les celebracions litúrgiques. 
 Falta de propostes concretes, enganxadores per a la gent jove i per als de 

menys de 40 anys. 
 Falta de motivació, relleu, implicació de la gent nova. 
 Les "capelletes": el fet que els grups siguin tancats o no es comuniquin. 

>>>> (Ve de la pàgina anterior) La visita serà el dissabte 25 de juny, i l'entrada 
serà puntualment a les 10:00h.  Horari de la recepció al Cor de Maria (P. 
Claret,45) serà dilluns a divendres 17.00-19.00 h.  Podeu demanar invitacions 
a les sagristies de les dues parròquies: ompliu les dades i presenteu-les... aviat! 



 

Aquesta setmana... 
Diumenge 29 L’Ascensió del Senyor 
Dilluns, 30 17.00 - 19.00 Trobada Espai familiar de Caritas 

20.30 - Pregar la Paraula C.M. 
Dimarts, 31 19.00 - Ioga, Harmonització vital a ST 
Dimecres, 1 09.00 - 12.30 L’ASSISTENT SOCIAL de l’arxiprestat  

                         amb CITA PRÈVIA: 933 44 16 50 
10.00 - 12.00 Trobada Espai familiar de Càritas  
17.30 - Ioga, Harmonització vital a ST 

Dijous, 2 20.45 - Pregària de Taizé 
 

Com hem d’entendre l’Ascensió del Senyor? 
Tots quatre evangelis (també el de Lluc) diuen que Jesús pujà al cel el mateix dia de 
la resurrecció. Però Lluc, quan més endavant escriu Els Fets dels Apòstols, diu que 
Jesús va pujar al cel 40 dies després de la resurrecció. Com s’explica? 
En efecte, a partir de les «aparicions» de Jesús als apòstols, a les dones i als altres 
deixebles, molts van pensar que el Senyor ja havia tornat definitivament a la terra, 
com ho havia promès, i que ara ja es quedaria per sempre amb ells, i que tornaria a 
reprendre la mateixa vida que havia tingut abans de morir. Pensaven que la fi del 
món era a tocar i que no s’havien de preocupar de res... Només esperar. 
Aquesta idea va paralitzar l'activitat d'alguns creients de tal manera que molts deien 
que ja no calia sortir a predicar, ni evangelitzar, ni treballar, ni fer cap esforç (com 
ho denuncia Pau a 2Tes 3,10-12). 
Lluc va comprendre que resultava perillosa la idea d'un Jesús apareixent-se per tot 
arreu. Però tampoc no ho podia negar. Simplement calia posar-hi una fi. I va ser així 
com, il·luminat per l'Esperit Sant, va decidir explicar que Jesús sí que va estar aparei-
xent-se als apòstols durant un temps, però que aquest temps es va acabar. Que ja 
no actua més en aquest món, si més no directament. I que ara som nosaltres els que 
hem de sortir a treballar, en comptes d'ell. D'aquesta manera, Lluc va intentar desa-
nimar l'actitud dels qui vivien contemplant el cel, esperant que aparegués Jesús a 
fer les coses, sense que ells haguessin de fer res. 
Per expressar més clarament el seu missatge, Lluc va emprar el nombre simbòlic 40, 
per tal de significar que amb l'Ascensió de Jesús va acabar un cicle (el de la tasca que 
Jesús havia de fer a la terra), i en va començar un altre (el del treball que havien de 
fer els apòstols i seguidors en el lloc de Jesús). ❏ 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81 

https://cordemariasanttomas.org/ 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 

https://cordemariasanttomas.org/
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