ASCENSIÓ DEL SENYOR (C)
Sant Joan de Missa, 2 de juny de 2019

Celebram aquesta Missa de final de curs en un dia molt significatiu dins de la litúrgia
de l'Església, el dia de l'Ascensió. És un dia solemne i alegre, que celebra un fet
fonamental en la vida de Jesucrist i de la primera Església. Hem escoltat per dues
vegades el relat de l'Ascensió del Senyor. El final de l'evangeli de Lluc descrivia la seva
pujada al cel: "Mentre els beneïa, s'allunyà d'ells i anava pujant cap al cel". Al
començament del llibre de Fets, escrit pel mateix Lucas, es diu que "s'elevà davant ells
i un núvol se l'endugué, i el perderen de vista".
1.- Què significa l'Ascensió
Amb aquest llenguatge simbòlic se'ns comunica alguna cosa important. Després d'un
temps en què Jesús ha anat mostrant que està viu, marxa per a entrar definitivament
en la presència del Pare. Aquest retorn al Pare no es pot entendre en sentit físic, com
si Jesús hagués pujat a les estrelles. No és un ascens físic, sinó el retorn de Jesús al
costat del Pare. El que va baixar del cel, ara torna a ell. El catecisme de l'Església
explica que l'ascensió és "l'última aparició de Jesús". La seva vida terrenal "acaba amb
l'entrada irreversible de la seva humanitat en la glòria divina simbolitzada pel núvol"
(CEC 659).
2.- Presència
Però, què significa aquest misteri per a nosaltres? Crec que podem resumir en tres
paraules: presència, testimoni i esperança. Anem a explicar-les.
La primera és presència, perquè la marxa de Jesús al costat del Pare no suposa que
s'hagi oblidat dels homes, sinó que ara és present entre nosaltres d'una manera nova.
És significatiu que, segons sant Lluc, quan Jesús marxa al cel, els deixebles estan
contents. Hem llegit a l'evangeli que "Després, plens d'una alegria immensa, se’n
tornaren a Jerusalem". Els deixebles reaccionen així perquè estan segurs de la seva
presència. A Sant Mateu llegim que Jesús els diu: "Jo seré amb vosaltres cada dia fins a
la fi del món" (Mt 28, 16).
La primera missió del deixeble és descobrir aquesta presència, advertir els llocs i
moments en què Jesucrist mostra que és viu. L'oració, l'escolta de la Paraula, la
vivència de la comunitat i el germà són mitjans en què segueix fent-se present. Un lloc
fonamental en el qual Crist continua actuant són els sagraments. Vosaltres, que un dia
us vàreu voler casar davant el Senyor, heu de ser molt conscients que el vostre
matrimoni és lloc de presència de Crist. Ell va santificar el vostre amor amb el
sagrament del matrimoni i el segueix santificant, perquè el sagrament del matrimoni
no és una cosa que va quedar en el passat, sinó com una realitat en dinamisme, que es

va fent. Crist ressuscitat segueix beneint els vostres matrimonis i segueix actuant per
unir el vostre amor i que aquest amor doni fruit. El que passa és que després de
l'Ascensió hem d'esforçar-nos per obrir els ulls i descobrir aquesta presència.
3.- Testimoni
La segona paraula per explicar les conseqüències de la pujada de Jesús al cel és
"testimoni". Aquesta paraula apareixia, sobretot, en el relat de Fets. Abans de pujar al
cel, Jesús els demanava als seus deixebles de ser els seus testimonis. Testimonis a
Jerusalem, a Galilea i fins als confins del món. L'Ascensió significa el començament de
la missió de l'Església; la missió que tenia Jesús ha de ser assumida ara pels deixebles.
També nosaltres ens veiem implicats en aquesta missió, que no és quelcom afegit al
nostre ésser cristià. No podem seguir Jesús si no proclamam el seu nom. De manera
particular, vosaltres, com a membres dels equips de la Mare de Déu, esteis cridats a
anunciar l'evangeli de la família entre vosaltres i en relació amb les altres famílies
cristianes. No podeu perdre mai de vista aquesta perspectiva missionera. Heu
d’esforçar-vos per a transmetre als altres l'alegria de ser famílies que viuen la seva vida
en Crist.
Jesús afegia que per a fer-los forts en el testimoni comptarien amb la força de l'Esperit
Sant. Nosaltres comptam amb aquesta presència, que rebem en el baptisme i la
confirmació. El testimoni no és cosa nostra; el protagonista de l'anunci és sempre
l'Esperit. El que podem fer nosaltres és no posar obstacles i col·laborar amb Ell.
4.- Esperança
Finalment, aquesta festa de l'Ascensió és festa d'esperança, perquè en la seva ascensió
Jesús ha obert un camí per a tota la humanitat. En l'oració pròpia d'aquest dia es diu
que l'Ascensió de Jesús "és també la nostra elevació" i que "a la glòria on ha arribat el
Cap, també el cós te l'esperança d'arribar-hi".
Per mitjà de Jesucrist, la humanitat té accés al cel, a gaudir de la presència i l'amor del
Pare. A la segona lectura, sant Pau deia als cristians d'Efes que pregava perquè Déu "il·
lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha
cridat, quines riqueses de glòria us te reservades”. Aquesta esperança no ens fa
allunyar-nos de la vida ni dels homes, però atorga una direcció i un sentit a tot el que
feim. Tot l'esforç que posau en la vostra família, en la cura dels fills, a la feina, té un
sentit, perquè ens ajuda a caminar cap a Déu, fins que arribem a la glòria, com Jesús.
Ell ha volgut precedir-nos com el nostre cap, perquè nosaltres, membres del seu cos,
visquem amb l'ardent esperança de seguir-lo en el seu regne.

ASCENSIÓN DEL SEÑOR (C)
Sant Joan de Missa, 2 de junio de 2019
Celebramos esta Misa de final de curso en un día muy significativo dentro de la liturgia
de la Iglesia, el día de la ascensión. Es un día solemne y gozoso, que celebra un
acontecimiento fundamental en la vida de Jesucristo y de la primera Iglesia. Hemos
escuchado por dos veces el relato de la Ascensión del Señor. El final del evangelio de
Lucas describía su subida al cielo: “mentre els beneïa, s’allunyà d’ells i anava pujant
cap al cel”. En el comienzo del libro de Hechos, escrito por el mismo Lucas, se dice que
“s’elevà davant ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista”.
1.- Qué significa la Ascensión
Con este lenguaje simbólico se nos comunica algo importante. Tras un tiempo en el
que Jesús ha ido mostrando que está vivo, marcha para entrar definitivamente en la
presencia del Padre. Este retorno al Padre no se puede entender en sentido físico,
como si Jesús hubiera subido a las estrellas. No es un ascenso físico, sino el regreso de
Jesús junto al Padre. El que bajó del cielo, ahora regresa a él. El catecismo de la Iglesia
explica que la ascensión es “la última aparición de Jesús”. Su vida terrena “termina con
la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube”
(CEC 659).
2.- Presencia
Pero, ¿qué significa este misterio para nosotros? Creo que podemos resumirlo en tres
palabras: presencia, testimonio y esperanza. Vamos a explicarlas.
La primera es presencia, porque la marcha de Jesús junto al Padre no supone que se
haya olvidado de los hombres, sino que ahora está presente entre nosotros de un
modo nuevo. Es significativo que, según san Lucas, cuando Jesús marcha al cielo, los
discípulos están contentos. Hemos leído en el evangelio que “després, plens d’una
alegria inmensa, s’en tornaren a Jerusalem”. Los discípulos reaccionan así porque
están seguros de su presencia. En San Mateo leemos que Jesús les dice: “Yo estaré con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 16).
La primera tarea del discípulo es descubrir esa presencia, advertir los lugares y
momentos en que Jesucristo muestra que está vivo. La oración, la escucha de la
Palabra, la vivencia de la comunidad y el hermano son medios en los que sigue
haciéndose presente. Un lugar fundamental en el que Cristo sigue actuando son los
sacramentos. Vosotros, que un día os quisisteis casar ante el Señor, debéis ser muy
conscientes de que vuestro matrimonio es lugar de presencia de Cristo. El santificó
vuestro amor con el sacramento del matrimonio y lo sigue santificando, porque el
sacramento del matrimonio no es algo que quedó en el pasado, sino como una

realidad en dinamismo, que se va haciendo. Cristo resucitado sigue bendiciendo
vuestro matrimonio y sigue actuando para unir vuestro amor y que ese amor de fruto.
Lo que ocurre es que después de la Ascensión tenemos que esforzarnos para abrir los
ojos y descubrir esa presencia.
3.- Testimonio
La segunda palabra para explicar las consecuencias de la subida de Jesús al cielo es
“testimonio”. Esta palabra aparecía, sobre todo, en el relato de Hechos. Antes de subir
al cielo, Jesús les pedía a sus discípulos ser sus testigos. Testigos en Jerusalén, en
Galilea y hasta los confines del mundo. La Ascensión significa el comienzo de la misión
de la Iglesia; la misión que tenía Jesús debe ser asumida ahora por los discípulos.
También nosotros nos vemos implicados en esta misión, que no es algo añadido a
nuestro ser cristiano. No podemos seguir a Jesús si no proclamamos su nombre. De
modo particular, vosotros, como miembros de los equipos de nuestra Señora, estáis
llamados a anunciar el evangelio de la familia entre vosotros y en relación con otras
familias cristianas. No podéis perder nunca de vista esta perspectiva misionera. Debéis
esforzaros por transmitir a los demás la alegría de ser familias que viven su vida en
Cristo.
Jesús añadía que para hacerles fuertes en el testimonio contarían con la fuerza del
Espíritu Santo. Nosotros contamos con esa presencia, que recibimos en el bautismo y
la confirmación. El testimonio no es cosa nuestra; el protagonista del anuncio es
siempre el Espíritu. Lo que podemos hacer nosotros es no poner obstáculos y
colaborar con Él.
4.- Esperanza
Por último, esta fiesta de la Ascensión es fiesta de esperanza, porque en su ascensión
Jesús ha abierto un camino para toda la humanidad. En la oración propia de este día se
dice que la Ascensión de Jesús “es també nostra elevació” y que “a la glòria on ha
arribat el Cap, tambè el cos té l’esperança d’arribar-hi”.
Por medio de Jesucristo, la humanidad tiene acceso al cielo, a gozar de la presencia y el
amor del Padre. En la segunda lectura, San Pablo decía a los cristianos de Éfeso que
oraba para que Dios “il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a
quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us te reservades”. Esta
esperanza no nos hace alejarnos de la vida ni de los hombres, pero otorga una
dirección y un sentido a todo lo que hacemos. Todo el esfuerzo que ponéis en vuestra
familia, en el cuidado de los hijos, en el trabajo, tiene un sentido, porque nos ayuda a
caminar hacia Dios, hasta que lleguemos a la gloria, como Jesús. Él ha querido
precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo,
vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino.

