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«Ara jo us enviaré el do que el Pare ha
promès, i vindrà sobre vosaltres»
Ascensió del Senyor / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
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 perderen
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.»
(1,1-11)
Salm responsorial
Déu puja enmig d’aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
(Salm 46)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
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 dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en
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vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i
de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità 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 complement, ell que té en
totes les coses la seva plenitud.
(1,17-23)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho
diuen les Escriptures: El Messies havia 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 testimonis. 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-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre
els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es
prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al
temple donant gràcies a Déu.
(24,46-53)

«S'enlairà davant
d'ells, i un núvol
se l'endugué, i el
perderen de vista»
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Agenda

El temps de l’Esperit

Lit. hores: Setmana III

Jean Hakolimana, prev.
Per tal de narrar els primers passos de la comunitat cristiana, cada evangelista
es fixa en un aspecte diferent: Joan, en la tristesa dels deixebles davant l’absència física de Jesús, Mateu, en la seva presència no física però real: «Jo sóc amb
vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.» Lluc, en l’evangeli d’aquest diumenge, subratlla el fet que l’ascensió de Jesús obre pas al temps de l’Esperit. És un
temps de maduresa responsable en el qual els deixebles, amb l'ajunt de l’Esperit,
hauran d’assumir una gran responsabilitat a l’hora de concretar el projecte del
seu mestre en contextos variats i variants.
Aquest temps, els deixebles de Jesús correm dos perills: el fonamentalista i
l’«inventista». El primer creu trobar en gestos i paraules de Jesús receptes eternes
per a cada situació de la vida. El segon avança a cops d’invents aliens a l’esperit de
Jesús, amb l’excusa que la seva paraula no pot respondre a tots els reptes que la
vida no para de plantejar-nos. Entre ambdós extrems, la tasca dels veritables testimonis de Jesús comença per l’assimilació del seu esperit, per estar «revestits del
poder que ve de dalt». Fonamentar-nos en Jesús ens capacita, ens dóna llum i alè
per a anar buscant camins sempre nous, per a seguir reproduint l’estil del nostre
mestre, amb encert i responsabilitat. És bo de recordar-ho en uns temps en què
sembla créixer entre nosaltres, d’una banda, la por a la creativitat, la temptació
de l’immobilisme o la nostàlgia per un cristianisme pensat per a altres temps; i de
l’altra, un populisme no menys inquietant. A Jesús no el podem repetir ni necessita
que el complementem. Ens empeny a traduir-lo en el món, que és una altra cosa.

4 dimarts
—Sant Quirí
—Santa Noemí
—Santa Rut
Ac 20,17-27/Salm 67/Jn 17,1-11a
5 dimecres
—Sant Bonifaci
—Sant Nicanor
Ac 20,28-38/Salm 67/Jn 17,11b-19
6 dijous
—Sant Norbert
—Sant Marcel·lí Champagnat
Beat Josep Maria Peris
Ac 22,30;23,6-11/Salm 15/Jn
17,20-26
7 divendres
—Sant Vistremund
Ac 25,13b-21/Salm 102/Jn 21,15-19

La imatge

Final de l’obra de Jesús, el Fill de
Déu, home entre els homes. La tramoia no podia ser cap altra: se’n va
al Pare, que li havia encarregat el
misteri de la redempció humana.
És el triomf del Senyor.
I també l’inici d’un temps renovat:
Jesús continua present, però d’una
altra manera. No cal mirar enlaire. Comença l’esperança que ha de
tornar, mentre treballem en l’obra
del món nou.
L’Ascensió de Jesús (1775). John S. Copley
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3 dilluns
—Sant Carles Luanga i companys
màrtirs
—Santa Clotilde
Ac 19,1-8/Salm 67/Jn 16,29-33

8 dissabte
—Santa Cal·líope
Ac 28,16-20.30-31/Salm 10/Jn
21,20-25
9 Pentecosta / Cicle C
—Sant Efrem
Dia de l’Acció Catòlica o de l’Apostolat Seglar
Vigília: 1Gn 11,1-9 o bé Ex 19,38.16-20b o bé Ez 37,1-14 o bé Jl 3,15/Salm 103/Rm 8,22-27/Jn 7,37-39
Dia: Ac 2,1-11/Salm 103/Rm 8,817/Jn 14,15-16.23b-26
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IX Vetlla de l’Esperit Sant
amb confirmacions
M. Teresa Valero i Melgosa, delegada de Nova Evangelització
El dia 19 de maig va tenir lloc la IX
Vetlla de l'Esperit Sant, que va començar amb una ponència del bisbe
Xavier amb el nom de «Visió i +», en
la qual hi va anar mostrant amb joia
com la diòcesi va caminant vers la visió que ell mateix va declarar ja fa dos
anys. A través d’un suport mediàtic va
propiciar que la gent que hi assitia no
fos un públic estàtic, sinó que poguessin participar de la ponència, tot manifestant la seva opinió.
Nous mètodes, nous mitjans per a
assolir de mica en mica el repte de
ser una diòcesi formada el 100%
per comunitats vives de deixebles
missioners.
Tot seguit, a la catedral de Solsona es
van aplegar persones de diferents parròquies del bisbat, les quals han passat
pels diversos cursos Alpha que enguany

Pelegrinatge a
Grècia: les petjades de sant Pau

o en altres edicions s’han dut a terme.
En una bella cerimònia, presidida pel
bisbe Xavier, sis persones provinents
d’Alpha varen rebre la confirmació i
dues d’elles, a més a més, la primera
comunió. El grup de música Cor Nou
va marcar amb els seus cants el ritme
de la celebració.
La icona de la Mare de Déu acompanyava amb la seva presència serena i
dolça les persones que s’acostaven a
dipositar les seves pregàries als seus
peus, pregàries que seran custodiades
per les germanes carmelites del convent de Mollerussa.
La comunitat eclesial presidida pel senyor bisbe, acompanyada per clergues i
laics, altra vegada va viure amb comunió i gran goig aquesta IX Vetlla de l’Esperit Sant. Donem-ne gràcies a Déu.

Tornem a recordar el pelegrinatge a Grècia seguint les petjades
de sant Pau i descobrint els
orígens de la cultura mediterrània, que tindrà lloc del 23 al 30 de
juliol d'enguany.
1r dia: Barcelona - Atenes - Delfos
(ciutat mitològica amb un jaciment
arqueològic); 2n dia: Delfos -Kalambaka (petita localitat de la plana
de Tessàlia); 3r dia: Kalambaka
- Monestirs de Meteora (coneguts
també com a monestirs suspesos al
cel) - allotjament a Atenes; 4t dia:
Atenes (bressol de la civilització
occidental) amb visita al famós conjunt arqueològic de l’Acròpolis i del
Partenó; 5è dia: Atenes, amb creuer
per les illes Saròniques (excursió
d'un dia en vaixell); 6è dia: Atenes
- Corint (ciutat molt important en
la vida de sant Pau) i el seu canal
-Micenes - Nàuplia; 7è dia: Nàuplia
- Epidaure (jaciment arqueològic
i teatre) - Atenes; 8è dia: Atenes Barcelona (retorn a casa).
Informació:
www.bisbatsolsona.cat, 93 869
10 45, carlespubill@hotmail.com
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Formació dels voluntaris de les UPP de
Navàs i Puig-reig
Unitats Pastorals Parroquials de Navàs i Puig-reig
El diumenge 19 de maig a la tarda hi va haver una trobada de voluntaris de les UPP (unitats pastorals parroquials) de Navàs i Puig-reig a l’Escola Diocesana de
Navàs. Els voluntaris participen en diferents activitats
de les parròquies, com ara catequesi, Càritas, consells
parroquials, etc.
La trobada va començar amb una xerrada del pedagog
Juanjo Fernández Sola sobre «Ser voluntari… és el millor!».
Juanjo Fernández ha estat professor, monitor, catequista

i actualment és consultor pedagògic que imparteix activitats de formació i motivació i també xerrades. Tal com ell
explica, «ensenya, escriu… i xerra».
El ponent va parlar sobre la comunicació, les actituds i els
valors que transmetem als altres i quines han de ser les actituds fonamentals, tot fent diferents dinàmiques. Al final,
tots els preveres i voluntaris de les diferents parròquies de
les unitats pastorals parroquials van compartir una estona
plegats conversant i berenant.

Testimoni de Cesc Domènech, seminarista major
Sóc el Cesc, seminarista del bisbat de Solsona, i aquest curs
ja serà el segon que estic al Seminari. Vaig néixer a Barcelona fa vint-i-vuit anys i he passat gran part de la meva
adolescència a Torrelles de Llobregat, però per casualitats
de la vida he vingut a parar al Solsonès.
Ja farà més de tres anys que va sorgir la meva vocació al
santuari de Lord (Sant Llorenç de Morunys), al costat del
pare Joan i la comunitat que hi resideix. Tot i que em va
costar decidir-me, finalment vaig fer el pas per preparar-me i formar-me per al ministeri sacerdotal pensant a
poder servir l’Església des de la peculiaritat diocesana que
allà es viu i amb el consentiment del senyor bisbe.
Dono gràcies a Déu pel camí que he emprès i la formació que
estic rebent al Seminari i a la Facultat de Teologia. El curs pas2 de juny del 2019

sat érem dos seminaristes, aquest curs som quatre i, si no canvien les coses, sembla que el curs vinent serem dos més. És una
gràcia formar-nos perquè Jesús no caigui en l’oblit en aquest
món tan secularitzat. El món no pot entendre que uns joves ho
deixin tot per seguir Jesús o que renunciïn a casar-se i visquin
el celibat per causa del Regne de Déu. Els seminaristes més que
mai necessitem la pregària del poble de Déu per a poder tirar
endavant un desig que va contra tot corrent social.
Persones com jo que hem pogut experimentar la misericòrdia de Déu en les nostres vides, no podem fer sinó voler
ser instruments d’aquesta mateixa misericòrdia i donar-la
com nosaltres l’hem rebuda. Per això a tots els qui llegiu
aquest escrit us demano que ajudeu els seminaristes a dur
a bon terme el nostre projecte de futur amb la vostra pregària i l’ajuda que pugueu dispensar.

6 —miscel·lània

Atenció espiritual i humana a la
gent del mar
Una curiosa labor eclesial. En 1927 va obrir les seves portes el centre Stella Maris de l'Apostolat del Mar de Barcelona, una associació nascuda amb l'objectiu d'acollir i ajudar els treballadors del mar i proporcionar-los qualsevol
tipus d'assistència durant la seva escala a la ciutat.
Diversos grups de voluntaris treballen de forma altruista fent
de «visitadors de vaixells»: donen la benvinguda a la ciutat i
ofereixen diversos serveis a les tripulacions dels vaixells de
mercaderies i de creuers, des d'informació turística de Barcelona, un servei gratuït de transport al centre de la ciutat, in-

formació sindical o la possibilitat de rebre un servei religiós.
Se celebren les festes de Nadal —quan un grup d'escoltes
porta pessebres als vaixells— i de Pasqua. També quan s'escau es facilita la celebració del matrimoni i del baptisme,
així com misses als mateixos vaixells.
L'any 2018, com sempre, han estat milers les persones ateses
en els 2.580 vaixells que Stella Maris ha visitat. Per això l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, ha definit l'Apostolat del Mar com «la parròquia més gran de Barcelona».

Publicat en català «Christus vivit» del Papa
L’Editorial Claret ha publicat Crist Viu, un document fruit dels treballs del Sínode dels Bisbes celebrat al Vaticà del 3 al 28 d’octubre del 2018 sobre el tema «Els
joves, la fe i el discerniment vocacional».
El llibre és un extens document que dialoga amb els joves i recull la tasca realitzada entre ells i els Pares Sinodals. És la primera exhortació apostòlica dedicada
als joves. En paraules del papa Francesc: «A tots els joves cristians us escric amb
afecte aquesta exhortació apostòlica, és a dir, una carta que recorda algunes conviccions de la nostra fe i que al mateix temps encoratja a créixer en la santedat i en
el compromís amb la pròpia vocació. Ara bé, atès que és una fita dins un camí sinodal, m’adreço al mateix temps a tot el Poble de Déu, als seus pastors i als seus fidels,
perquè la reflexió sobre els joves i per als joves ens convoca i ens estimula a tots.»
El text, repartit en nou capítols, orienta l’acompanyament dels joves, per als
quals demana més protagonisme i llibertat en la vida de l’Església.
Fulldiocesà
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Una app per a seguir
la missa de cada dia
En català i en castellà

La Dita

«Viure al setè
cel...»
Sebastià Codina, prev.

L’Editorial Claret acaba d’estrenar
una aplicació per a mòbil i tauleta
digital amb el contingut de la missa
de cada dia. L’aplicació, disponible
en català i castellà, permet de seguir
l'eucaristia diària des de qualsevol
lloc. Inclou els textos litúrgics per a
totes les celebracions eucarístiques
del missal català, tant les d’àmbit general com les que són pròpies de cada
bisbat i les de les principals poblacions. També proporciona comentaris
sobre els textos bíblics per tal de facilitar la preparació de les homilies o
la meditació personal.
L’aplicació, molt intuïtiva, té un disseny clar i senzill, la qual cosa facilita
la navegació pels diferents continguts. Conté fotografies de qualitat
que completen i fan més agradable
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la lectura. A part dels textos litúrgics
oficials de les celebracions eucarístiques, inclou comentaris de l’evangeli;
introduccions, punts de reflexió i pregàries en les solemnitats i el santoral;
i les principals celebracions locals i
diocesanes.
L’aplicació es pot descarregar gratuïtament a través de les plataformes
App Store, per a iPhones i iPads; i de la
Play Store, per a smartphones i tauletes Android. La versió gratuïta permet
de consultar les lectures, els salms i
l’evangeli de cada dia i la versió de pagament inclou tots els accessos.
Els subscriptors de l’edició en paper
de La missa de cada dia poden sol·
licitar una subscripció gratuïta de sis
mesos a l’app.

Que no sàpiga l'esquerra el que fa
la dreta... (no cridar l'atenció; cf.
Mt 6,3).
Creixeu i multipliqueu-vos... (secundar els plans divins).
Llençar perles als porcs... (menysprear opinions valuoses).
Dels pecats dels pares en van els
fills geperuts... (l'ambient de casa
marca).
Defensar a capa i espasa... (enfrontar-se als obstacles).
Donar carn a les feres... (alimentar rumors perversos).
Posar la llàntia sota el mesuró...
(amagar o desfigurar les qualitats).
Ser el boc expiatori... (pagar per
les culpes dels altres).
Clamar al cel... (cridar contra les
injustícies).
N'hi ha prou amb els maldecaps
de cada dia... (no inventar-ne
d'inútils).

Glossa

425 anys: una història de resistència
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El passat mes de setembre vam celebrar els 425 anys de
la nostra diòcesi de Solsona. Tots recordeu la gran celebració que va tenir lloc a la catedral amb motiu d’aquest
aniversari. Ja us vaig dir, aleshores, que estàvem impulsant altres iniciatives com la producció d’un documental
de la història del bisbat.
Tal i com vàreu poder llegir en el full de fa dues setmanes,
aquest documental està a punt per a l’estrena que serà a
Solsona el dia 16 de juny. Jo hi seré present i ja des d’ara
us convido a que hi assistiu. No vull explicar-vos els detalls d’aquest acte sinó que vull compartir el què significa aquest documental per a la diòcesi.
El títol “425 anys: una història de resistència” fa referència a totes les vicissituds que ha viscut la diòcesi de Solsona durant aquests anys: en la seva creació, va costar molt
aconseguir la cessió de les parròquies d’Urgell; en la seva
supressió, fou imprescindible l’esforç tenaç del clergat i
dels fidels per a sobreviure; en la recuperació, es va aprofitar la vitalitat econòmica i social tant de les conques
tèxtils i minaires del Llobregat i del Cardener, com de les
terres regades de l’Urgell, com de l’impuls econòmic de la

Tàrrega de les comunicacions; durant la persecució religiosa del segle XX, es va patir la delmació de clergat i de
vida religiosa més greu proporcionalment de tot Catalunya. El documental recull tota la història d’aquests anys
explicada per historiadors i il·lustrada amb anècdotes i
vivències d’alguns capellans. Unes imatges espectaculars, de les nostres pròpies parròquies i santuaris, arrodoneixen aquest muntatge escènic.
Algunes persones properes i coneixedores de l’actualitat
diocesana m’han compartit el fet de no conèixer la història
del bisbat de Solsona. Aquest documental aconsegueix ferla conèixer en un format fresc, amè i per a tots els públics.
Us convido tant a l’estrena oficial de Solsona, com la que
tindrà lloc a la resta de parròquies de referència. Aprofito per anunciar-vos que en totes aquestes reproduccions
es plantejarà una taquilla inversa, és a dir, a la sortida es
demanarà una col·laboració econòmica voluntària. Com
veureu, es tracta d’un documental molt professional, que
ha costat uns quants milers d’euros, que ha estat possible
gràcies a uns quants grans donants i que confio que entre
tots acabem de sufragar.
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