FULL INFORMATIU n. 1861

24-V-2020

«PERQUÈ CONEGUEU A QUINA ESPERANÇA ENS HA CRIDAT»
Avui, diumenge, celebrem la festivitat
de l’Ascensió del Senyor. Ens estem
apropant a la fi de la gran celebració
de la Pasqua. Durant cinquanta dies
celebrem solemnement i meditem la
resurrecció de Jesús, font de vida per
a tots nosaltres. La festivitat de
l’Ascensió i el Diumenge de
Pentecosta constitueixen aquestes
darreres meditacions: el Crist
ressuscitat no el podem contemplar
amb els nostres ulls («ha pujat al
cel»), però ells ens fa participants del
seu Sant Esperit, que és la seva
presència contínua entre nosaltres
(Pentecosta).
Enmig d’aquesta pandèmia que estem vivint, d’una manera ben punyent moltes
persones es pregunten: «On és Déu?», «ens ha abandonat?». La manifestació de Déu
entre nosaltres és sempre veure i no-veure, presència i absència, dia i nit. La carta als
Efesis, que avui escoltem a la segona lectura, ens presenta l’apòstol sant Pau fent aquesta
pregària per als creients que escolten la carta: «Demano al Déu de nostre Senyor
Jesucrist, (...) que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda (...),
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat». És ben important que comprenguem,
en profunditat, quina és la crida que Déu Pare ens ha fet en Jesucrist, quina és l’esperança
a la qual ens crida. L’Evangeli ens recull les paraules de comiat de Jesús ressuscitat i la
missió que dona als seus deixebles. Es tracta de tres afirmacions:
•
•

«Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra». En Jesús vivim la primacia de
Déu sobre totes les coses. Per damunt de les nostres pors, de les nostres dificultats;
per damunt de tots els virus i de totes les malalties; per damunt de la mort.
«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». El sentit de tota la
humanitat, el sentit de totes les persones i de tots els pobles es troba en Jesús, el Fill
de Déu, que ens fa a tots germans. Cal convertir-se cap a ell, és a dir, girar-se cap a
la seva persona. És així com som submergits («batejats») en Déu, que és Pare, Fill i
Esperit Sant. Viure submergits en Déu, a partir de Jesús, que va morir i va ressuscitar

•

per nosaltres. Aprenent i ensenyant allò que Jesús ens ha indicat: que cal estimar-nos
els uns als altres tal com ell ens ha estimat. I ell ens va estimar fins a donar la vida.
«Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». Jesús s’acomiada, no el podem
veure amb els nostres ulls del cos, «ha pujat al cel». Però ell ens ha promès que serà
amb nosaltres. Quan? Cada dia. Durant un temps curt? Fins a la fi del món. El fet
que no el veiem no vol dir que no hi sigui, no vol dir que ens ha abandonat, no vol
dir que s’hagi oblidat de nosaltres. Jesús és, enmig de totes les dificultats sanitàries,
psicològiques i econòmiques, sempre enmig nostre i no ens deixarà mai. La
celebració de l’Ascensió ha d’anar unida a la celebració de la Pentecosta, que viurem
d’una manera especial el proper diumenge.

PROPER DIMARTS, DIA 26, REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL
El proper dimarts, dia 26, a les 20,30, hi haurà reunió del Consell Pastoral de la nostra
parròquia, per via telemàtica. Es tracta de la reunió d’avaluació del curs. És la darrera
reunió d’aquest Consell.
PROPER DIVENDRES, PREGÀRIA DE PENTECOSTA
El proper divendres, dia 29, hi haurà una pregària comunitària amb motiu de la
proximitat de la Pentecosta. Es farà de forma telemàtica, per whatsapp, a les 20,30 h.
Com en la darrera pregària, tothom que vulgui es pot afegir al grup «Pregària en
confinament». Els qui no estigueu en el grup, us hi podeu afegir. Potser el més fàcil és
que demaneu l’enllaç al P. Rodolf o a qualsevol persona de la Permanent. Si algú no pot
seguir la pregària en aquell moment, la podrà fer en qualsevol altre moment. El proper
diumenge començarà el discerniment de nous membres del Consell.
PROPER DIUMENGE, DISCERNIMENT NOUS MEMBRES CONSELL PAST.
Com cada any ha arribat el temps de discernir alguns nous membres per al Consell
Parroquial. Agraïm els qui durant tres anys han estat fent aquest servei, que són Pepe
Sánchez, Maricarmen Pérez, Montgrony Perarnau i Dani Córdoba. És amb la
col·laboració de tothom que les coses es poden fer. El diumenge dia 31 de maig (o
dissabte 30) farem la primera ronda del discerniment de tres nous membres. Haurem de
donar el nom de tres persones de la parròquia, que no siguin els qui han acabat enguany
el seu servei o els qui continuen en el Consell. Podem entregar la nostra llista de tres en
un paper el diumenge 31, posar-la a la bústia exterior de la parròquia o demanar a alguna
persona que ho faci per nosaltres. La segona ronda del discerniment es farà el diumenge
dia 7 de juny, de la mateixa manera, a partir de la llista de les sis primeres persones que
hagin estat votades. Continuen en el Consell: Antonio Castellón, Carla Ocaña, Juan Soto,
Judit Padrós, Manel Ribot, Marcial Fernández, Mariluz Castro, Pilar Sierra, Rosario
García, Sole Galera, Sara García i el P. Rodolf. Que el Senyor ens vagi ajudant.
PROPER DIUMENGE, DIUMENGE DE PENTECOSTA
El proper diumenge, dia 31, és el Diumenge de Pentecosta, el dia cinquanta de la Pasqua.
La mort i la resurrecció de Jesús són la font de la vida, la font de l’Esperit Sant, la font de
l’Eucaristia, la font de l’Església. Viure com a cristià és viure ungit per l’Esperit de Jesús
ressuscitat.
CANAL DE YOUTUBE DE LA DIÒCESI
La nostra diòcesi de Terrassa disposa d’un canal de YouTube per a celebracions,
comunicats, informacions, actes de les delegacions, etc. Val la pena que ens hi
subscrivim! https://www.youtube.com/channel/UCTyrqOD54KN3v7lYaQZIKZA.

