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Si no vas a Missa estes Lectures t’acostaran a una sintonia més clarificadora, solidària i bella. Si vas, et serviran de record i preparació. I si no hi vas, però
vols anar, t’ajudaran a acostar-te a la porta.

LECTURES de l’ASCENSIÓ DEL SENYOR
(CICLE A)

Lectura dels Fets dels Apòstols
1, 1-11
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he
parlat de tot allò 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
seua 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'allunyaren de Jerusalem i els digué:
– «Espereu ací la promesa del Pare que vau
sentir dels meus llavis quan vos deia que Joan
havia batejat només amb aigua; vosaltres, d'ací 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 vos 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 hòmens, vestits de
blanc, que els digueren:
– «Hòmens de Galilea, ¿per què vos
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.»
Paraula de Déu.
salm responsorial
R/
Déu puja enmig
d'aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme.
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.

NOVA ADREÇA: www.escolapiagandia.org
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat. R/
Lectura de la carta de sant Pau als cristians
d'Efes 1, 17-23
Germans:
Demane al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare
gloriós, que vos concedisca els dons espirituals
d'una comprensió profunda i de la seua revelació,
perquè conegueu de veritat qui és ell; li demane
també que il·lumine la mirada interior del vostre cor,
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat,
quines riqueses de glòria ens té reservades en
l'heretat que ell ens dóna entre els sants.
Que conegueu també la grandesa immensa del
poder que obra en vosaltres, els creients; vull dir l'eficàcia de la
seua força i de la seua sobirania amb què obrà quan ressuscità el
Crist d'entre els morts i el féu seure a la seua dreta dalt el cel, per
damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o
senyoria, i per damunt de tots els títols que es poden donar en el
nostre món i en l'altre. Tot ho ha posat davall dels 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 seua plenitud.
Paraula de Déu.
al·leluia
Aneu a convertir tots els pobles;
jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.

 Lectura de l'evangeli segons
sant Mateu
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
en el cel i a la terra.
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.
Jo seré amb vosaltres cada dia fins
a la fi del món.»
Paraula del Senyor

LITÚRGIA DE LES HORES: III setmana salteri i Pasqua
Diumenge vinent, l’Ascensió del Senyor:
Ac 1,1-11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20.
Dilluns 6, Sant Norbert, bisbe:
Ac 19,1-8 / Sl 67 / Jn 16,29-33
Dimarts 7:
Ac 20,17-27 / Sl 67 / Jn 17,1-11a
Dimecres 8:
Ac 20,28-38 / Sl 67 / Jn 17,11b-19
Dijous 9, Sant Efrem, doctor de l’Església:
Ac 22,30;23,6-11 / Sl 15 / Jn 17,20-26
Divendres 10:
Ac 25,13-21 / Sl 102 / Jn 21,15-19
Dissabte 11, Sant Bernabé, apòstol:
Ac 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97 / Jn 21,20-25

Diumenge vinent, de Pentecosta:

Ac 2,1-11 / Sl 103 / 1Co 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23.

Jesús se’n va i es queda
La festa de l’Ascensió resulta sorprenent. Hi va
associada la imatge realment espectacular de Jesús pujant
enlaire, típica de la representació religiosa del seu temps, on la
terra era l’àmbit dels homes i el cel el de Déu. I, sobretot, planteja
la qüestió de saber si Jesús és entre nosaltres o no hi és.
L’Ascensió sembla el final de la seua estada en el
món, però d’altra banda els evangelis són plens de
promeses d’una presència permanent.
En definitiva, Jesús deixa sols els seus
deixebles o es queda amb ells? Jesús és amb
nosaltres o ens espera en un altre lloc? La veritat
és que els evangelistes, cada un a la seua manera,
vénen a dir que Jesús se’n va i es queda alhora.
Lluc parla de l’Ascensió i de la vinguda de l’Esperit
Sant, que serà la nova forma de presència de
Jesús. Segons l’Evangeli de Joan, ja abans de
morir, Jesús diu als deixebles que se’n torna al
Pare, però els promet que els enviarà l’Esperit i
que tornarà a ells...
Per la seua banda, Mateu acaba el seu
evangeli amb una interessant aparició de Jesús
Ressuscitat als seus deixebles. La situació és de
comiat, i Jesús els deixa les seues darreres instruccions. Els
confia la missió de continuar la seua tasca. Han de fer amb la
gent allò que Jesús ha fet amb ells: convertir-los en deixebles, en
seguidors fidels i convençuts. Els encomana que facen conèixer a
tot arreu el seu ensenyament, perquè tothom puga
seguir Jesús i viure com ell. Tot això és responsabilitat
dels deixebles: ara els toca actuar a ells. Però resulta
que Jesús no els deixa sols: els assegura que serà
amb ells dia rere dia fins a la fi del món.
La visió cristiana és aquesta: Jesús se n’ha anat
físicament del món, i alhora continua plenament
present entre nosaltres. Els cristians han de ser
testimonis de l’evangeli, però sabent que Jesús els
acompanya. Cal actuar com si tot depenguera de
nosaltres, però sabent que ell hi és sempre. Agustí Borrell
—————————————————————————————————

Marcar la X de l’Església en la Declaració de la
Renda

NO ET COSTARÀ MÉS,
NO ET TORNARAN MENYS

Fa un quart de segle es va establir a
l’Estat espanyol el sistema d’assignació
tributària per a finançar l’Església
catòlica, a partir de les Declaracions de
la renda.
Actualment cada contribuent pot decidir
marcant la X que el 0,7% dels seus
impostos es destinen a l’Església i amb
una altra X, també un 0,7% a altres
finalitats socials.
Cal tenir present que aquesta és l’única
font de finançament de què disposa
l’Església catòlica. L’Estat no fa cap
aportació en els seus Pressupostos Generals amb destinació al
manteniment i funcionament de l’Església
com a institució.
Marcar la X en la declaració no suposa, en
cap cas, increment fiscal ni cap retallada en
el cas de tenir dret a devolució.
En les Declaracions negatives també es
pot marcar la X
La X es pot marcar en totes les
declaracions, en les negatives també.
Aquestes dues assignacions, la X de
l’Església catòlica (0,7%) i la
d’altres finalitats socials (un altre 0,7%), són les
úniques que els contribuents podem destinar.
Per tant, és important marcar-les les dues, ja que el
0,7% d’altres destinacions socials és igualment
important i beneficiós. No desaprofitem aquestes
oportunitats.
La crisi també es deixa sentir
El nombre de Declaracions de la Renda que
assenyalen la X per tal que el 0,7% es destine a
l’Església catòlica han pujat (de 7.195.155, les
declaracions en l’exercici del 2008, a 7.260.138 en
l’exercici del 2009), però el volum de recaptació ha
baixat lleugerament, uns tres milions d’euros, a
causa principalment del fet que molts dels
contribuents amb obligació de declarar varen tenir
menys beneficis.
Igualment altres persones pel seu baix volum d’ingressos no han
de presentar la Declaració de la Renda i, en aquest cas, no hi ha
possibilitat d’assenyalar el destí dels impostos.
——————————————————————————-

Jornada Mundial de les Comunicacions Socials
«Veritat, anunci i autenticitat de
vida» és el lema que Benet XVI ha
triat per a la jornada d’enguany. En
el seu missatge, que podeu
consultar
al
web
www.bisbatsantfeliu.org, s’acosta a
les noves tecnologies de la
comunicació i la informació i posa
de relleu, entre altres aspectes, que
internet és alhora espai de
comunicació entre cristians, atri dels
gentils i àgora on testimoniar la
nostra fe. És una invitació doncs a
fer un esforç per a ser-hi presents
anunciant-hi la veritat de l’Evangeli
amb autenticitat i al servei de tots.

