8 de MAIG de 2016
DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ
CREIXEMENT I CREATIVITAT
Els evangelis ens ofereixen diverses claus per entendre com van començar la seva
marxa històrica les primeres comunitats cristianes sense la presència de Jesús al capdavant dels seus seguidors. Potser, no va ser tot tan senzill com de vegades ho imaginem. ¿Com van entendre i viure la seva relació amb ell, un cop desaparegut de la
terra?
Mateu no diu una paraula de la seva
ascensió al cel. Acaba el seu evangeli amb una escena de comiat en una
muntanya de Galilea en què Jesús
els fa aquesta solemne promesa: «Jo
sóc amb vosaltres dia rere dia fins a
la fi del món». Els deixebles no han
de sentir la seva absència. Jesús estarà sempre amb ells. Però com?
Lluc ofereix una visió diferent. En
l'escena final del seu evangeli, Jesús
«se separa d'ells pujant cap al cel».
Els deixebles han d'acceptar amb tot
realisme la separació: Jesús viu ja en
el misteri de Déu. Però puja al Pare
«beneint» els seus. Els seus seguidors comencen el seu camí protegits
per aquella benedicció amb la qual
Jesús curava els malalts, perdonava
els pecadors i acariciava els petits.
L'evangelista Joan posa en boca de
Jesús unes paraules que proposen
una altra clau. A l'acomiadar-se dels seus, Jesús els diu: «Jo me'n vaig al Pare i vosaltres esteu tristos..., però us convé que jo me'n vagi perquè rebeu l'Esperit Sant». La
tristesa dels deixebles és explicable. Desitgen la seguretat que els dóna tenir Jesús
sempre al costat d'ells. És la temptació de viure de manera infantil sota la protecció
del Mestre.
La resposta de Jesús mostra una sàvia pedagogia. La seva absència farà créixer la
maduresa dels seus seguidors. Els deixa l'empremta del seu Esperit. Serà ell qui, en
la seva absència, promourà el creixement responsable i adult dels seus. És bo recordar-ho en uns temps en què sembla créixer entre nosaltres la por a la creativitat, la
temptació de l'immobilisme o la nostàlgia per un cristianisme pensat per a altres
temps i una altra cultura.
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Els cristians hem caigut més d'un cop al llarg de la història en la temptació de viure
el seguiment de Jesús de manera infantil. La festa de l'Ascensió del Senyor ens recorda que, acabada la presència històrica de Jesús, vivim «el temps de l'Esperit»,
temps de creativitat i de creixement responsable. L'Esperit no proporciona als seguidors de Jesús «receptes eternes». Ens dóna llum i alè per anar buscant camins sempre
nous per reproduir avui la seva actuació. Així ens condueix cap a la veritat completa
de Jesús.
Comentari de l’evangeli de José Antonio Pagola

“Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova”

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
JOEL SANTOS GALÁN
MURIEL CONTERO PASTEN

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
MARTA RECASENS VILA (53)
ANTONIA DONOSO RASERO (73)
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CELEBRACIÓ DE
PRIMERES COMUNIONS
Aquest proper diumenge hi haurà celebració de les
primeres comunions a les 11h i a les 12.30h. Dilluns 9 hi haurà la sessió de preparació.

VISITES A LA PARRÒQUIA
Amb certa freqüència hi ha entitats que ens demanen poder visitar el nostre temple parroquial, i estem contents de poder-la mostrar. Aquesta setmana
—dimecres i dijous— acollirem dues visites del
Centre de Normalització Lingüística.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
Hi ha reunió el proper dijous 12 de maig a les
19.00h a la sala de Sant Pere.

TROBADA DIOCESANA D’ESCOLANS
Aquest proper dissabte 14 de maig, a Montserrat,
per celebrar junts el jubileu de la misericòrdia.

EQUIP DEL «VINE I VEURÀS»
Reunió aquest proper dissabte 14 a les 10.00h a la
rectoria de Sant Pere i sant Pau per a preparar les
properes sessions.

famílies Torres-Llauradó
mosséns Jesús Miralles i Ricardo Miralles
famílies Pedrosa-Marimón
Roc Mas; esposos Joan i Teresa
esposos Josep Aleu i Rosa Farrés
famílies Inés-Conde i Conde Riera; Antonio Caro
Juliana Segura Álvarez
Mariano Cotela; Rosita Montané i els seus pares

ROMERIA A MONTSERRAT
Es va apropant el mes de juny i comencem a posar
fil a l’agulla per la romeria. Per a tenir allotjament
en cel·la caldrà fer la inscripció el dimecres 18 de
maig al despatx parroquial. Tingueu present que
caldrà —per normativa— que inscriviu el nom i el
DNI de tots els ocupants de la cel·la. El dimecres
següent (25 de maig) s’haurà d’entregar els justificants de pagament. Tingueu-ho present. També hi
podreu encomanar les places d’autocar, tot i que per
als autobusos hi haurà altres dies més tard per reservar plaça.

