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L’ascensió és per al creient una crida a «continuar esperant» 

malgrat les decepcions, els desenganys i els desànims que 

amenacen contínuament el nostre caminar cap a la llar defi-

nitiva. Al llarg de la vida podem sentir una doble temptació: 

o bé desistir de la marxa perquè el camí ens resulta massa 

fatigós, o bé anticipar l’arribada a la meta perquè el camí 

se’ns fa massa llarg. 

 

L’Ascensió és un bon dia per escoltar l’exhortació de la Carta 

de Jaume: «Tingueu paciència, germans, fins que vingui el 

Senyor». Avui es parla poc de la paciència. Tenim por de 

caure en una postura de resignació o de debilitat, indigna 

de l’ésser humà. Oblidem que, segons sant Pau, la paciència 

engendra esperança (Rm 5,4). 

 

Naturalment, hem d’entendre-la bé, ja que la paciència no 

consisteix a adoptar una postura de «dimissió» davant la 

vida. Al contrari, l’home pacient resisteix activament davant 

les adversitats, mantenint un esperit ferm i fort davant del 

desgast dels anys. Però als nostres dies hem de recordar, 

sobretot, que la paciència s’oposa a aquesta pressa i a 

aquesta ansietat que ens fan viure inquiets i agitats, sempre 

corrent, encara que no sabem gaire bé cap on.  

 

Hem d’aprendre a respectar el ritme de la vida. Cada  cosa 

té el seu temps. És una insensatesa estirar la tija d’una   



 

Jo sóc amb vosaltres 

dia rere dia fins a la fi 

del món

L’esperança no  

enganya, perquè Déu, 

donant-nos l’Esperit 

Sant, ha vessat en els 

nostres cors, el seu 

amor
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planta per accelerar-ne el creixe-

ment. El que és intel·ligent és regar 

bé la vida i saber esperar. Tenir pa-

ciència amb nosaltres mateixos i 

amb el caminar de la història. 

 

És perillosa «la fugida endavant» de 

l’impacient que adopta sempre les 

postures que creu més progressis-

tes, només per treure’s de sobre el 

passat, que es casa tan aviat com pot només per allunyar-se 

de la llar paterna o que busca un nou amor només per oblidar 

millor el seu anterior fracàs amorós. Hem d’aprendre a recór-

rer pacientment el nostre propi camí. Un camí únic i original. 

Amb els seus goigs i les seves tristeses, els seus èxits i els 

seus fracassos, els seus moments bons i els seus moments 

dolents. 

 

I en aquest caminar, els creients sabem que no estem sols. 
Ens acompanya el Ressuscitat. La seva presència ens sosté, les 
seves paraules ens omplen de nou alè: «Jo sóc amb vosaltres 
dia rere dia del món.»  
 

 

Acabo de sortir al carrer. Tinc el 
cap com un timbal. No he parat 
des de bon matí. Quan he en-
trat a treballar havia fet mental-
ment un pla general de la feina. Impossible; tot se n’ha anat 
en orris. Ja tenien preparats no sé quants expedients, telefo-
nades urgents, factures pendents, i tants imprevistos que sem-
blava el dia abans de marxar de vacances. Quin pal!  

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+28%2C+19-20&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rm+5%2C+5&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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La circulació està fatal. A tot arreu fan obres. Cada dia és fa més 
difícil anar per la ciutat amb cotxe. I quins nervis que porta el 
personal! Aquestes motos es fiquen per tot arreu. Tothom va a 
la seva bola. Quines ganes que tinc d’arribar a casa! 
 
1 minut abans del silenci 
Fa una estona que estem parats a la Ronda. Ja han passat les 
ambulàncies i els mossos. Això va per llarg. Paciència, paciència 
i paciència. Saps què? Vaig a intentar fer una mica de silenci i 
pregar un xic que fa bastants dies que 
ho desitjo i mai trobo el moment. 

Podem viure l’ascensió 

com a retorn a Déu. Je-

sús davalla només com a 

Déu, però després de 

l’encarnació ascendeix 

com a Déu i home. La 

nostra humanitat crida-

da a l’àmbit diví. Fixem-

nos en Jesús, no com a 

home bo que es premiat 

per Déu donant-li el que 

no té, sinó que retorna a 

allò que és. 

 

Vídeos 

- Un mal dia a la feina 

- Es qüestió d’actitud 

- Canvi d’actitud per a 

ser feliç  

 

Pregunta’t... 

 

- Què hi ha de Déu en la 

teva vida? 
 
- De quines expressions 

de fe fas ús? 
 
- Com vaig de paciència. 

Sóc pacient? 

Comença el silenci 
Enlloc de mirar als altres conductors i 
matar l’estona amb la radio, em fixo en 
el tros de cel que veig entre les palme-
res, i miro com van passant el núvols 
blancs, que semblen de cotó. Intento 
aturar els pensaments. Són uns intrusos 
que entren i surten sense demanar per-
mís. Pensaments... fora! Em vaig bui-
dant. Saps? També tinc cor. Ni el noto, i ell va fent. Em relaxo. 
Me n’adono del cos, assegut, trec les mans del volant. Tanco el 
ulls. 
 
Arriba el silenci relatiu 
Sento de lluny els sorolls, que es van difuminant. No et pensis, 
estic alerta per si acaba aviat la parada. Però per moments vaig 
entrant a dintre, els pensaments han intentat ficar-se de nou, i 
els he foragitat sense estridències. Moments de res. Buidor 
amable. Com si tot ho veiés i ho sentís des de fora de            
l’escenari. Ja no em relaxo. Estic relaxat, quiet, obert, en pau. 

  
Plenitud i relació 
Lentament me n’adono de què va creixent, des la profunditat, 
és com la boira interior de la Presència. Em conviden a l’acte 
de fe. Crec, Senyor, crec en Tu, aquí a la Ronda de dalt,   

http://www.youtube.com/watch?v=Huv8pSRyCJE
http://www.youtube.com/watch?v=5UbFGTreCis
http://www.youtube.com/watch?v=eyppyAlro8M
http://www.youtube.com/watch?v=eyppyAlro8M


També vosaltres sereu testimonis (Jn 15, 27) 

perdut entre centenars de cotxes. Sé que hi ets. Oh, Amic, no tinc avui res important a dir
-te. Visc en Tu i Tu en mi. 
  
2 segons després del silenci 
Els cotxes que tinc darrera m’estan pitant amb neguit i estridència. És veritat, podem 
avançar uns 10 metres. Per tornar-nos a parar. Però són uns 10 metres!! Ja veus, Déu 
meu, quin panorama més fantàstic! S’acaba el silenci. No voldria perdre el contacte amb 
Tu. Segueix, dins meu, si us plau, que torno a aquesta realitat tan sorollosa, però acompa-
nyat pel silenci interior de la teva presència. 
  
40 minuts després del silenci 
Ja he arribat a casa. Estic pujant per l’ascensor. Realment aquest dia quasi ni m’he recor-
dat de Déu, però Ell sí que m’ha recordat a mi, tot el dia, i especialment a la ronda de 
dalt. Gràcies, Senyor, per estar arreu, i en especial en el fons de mi. 
Salm 39 (38).  

Senyor, 
quan estic malalt, 
demano la salut al metge; 
quan estic trist i preocupat, 
busco reconfort i ajuda en l’amic. 
Avui vinc a Vós 
perquè m’ajudeu a ser una  
Persona ferma, valenta i decidida. 
Vós coneixeu les meves febleses: 
febleses del cor, 
febleses de la voluntat, 
febleses del caràcter, 
febleses del cos, 
febleses de l’esperit... 
Veniu a guarir-les amb la força de l'Esperit. 
Doneu-me el desig de la lluita i de l’esforç; 
però, també, la paciència i la humilitat 
per acceptar-me feble i limitat 
sense perdre mai l’esperança i sense abandonar 
la lluita. 
Senyor, feu-me costat,  

us necessito. Amén. 

Jesús ajuda'm a ... 
 
Te'n dono gràcies i em 
comprometo a fer-ho. 

Hermana Glenda 

 


