
ASCENSIÓ DEL SENYOR (24 de maig) 

Quina il·lusió de trobar-nos de nou. Ho desitjàvem i ho necessitàvem. Ens mereixem, tots 

plegats una felicitació de com hem sobreviscut durant dos mesos. Ara hem vist més clarament 

com necessitem celebrar i compartir la fe. Quan algú ha d’abstenir-se de quelcom, després ho 

valora més i millor. El Coronavirus ens ha fet mal, és cert; algunes persones hi han deixat la pell, 

familiars que s’han vist privats d’acompanyar íntims en la mort, ni poder-los donar una sepultura 

digna i fraternal; alguns i algunes heu superat el Covid 19; molts altres ens hem quedat a casa 

amb resignació. Ens ha costat, però ho hem fet. 

Hem aplaudit el món sanitari. S’ho mereixen. Han donat més del que podien. Hem vist l’afany i 

l’esforç dels responsables, infermers/res, auxiliars, treballadors socials, personal de neteja, 

xofers d’ambulàncies de la Residència com han lluitat i han passat moments molt durs. Es 

mereixen un reconeixement ben merescut; i no diguem dels residents, com han sabut respondre 

als se’ls demanava. I no oblidem els nostres infants que durant un mes i mig estaven com 

amagats despistant el Coronavirus. Quin exemple que ens han donat! Quan siguin grans, com ho 

recordaran als seus fills i nets! I no oblidem els transportistes, pagesos (granges), botiguers, 

farmacèutics, brigades municipals, bombers, policia... 

Sí, han estat dies durs i ho continuen essent. Com a cristians no podem baixar la guàrdia. Ens 

hem de mantenir en estat d’alarma amb seny i responsabilitat. Això també és fe. 

Però el Coronavirus a part del que ens ha portat de negatiu, ens és una oportunitat. Ens cal 

afrontar la vida amb nous valors i, sobretot, amb un nou esperit de fe.  

Avui celebrem l’Ascensió del Senyor. Jesús se’n va, però 

no els deixa orfes. Se’ls presenta una nova oportunitat. 

Ara són ells qui han d’anar per tot el món i anunciar el 

regne de Déu. Hi ho varen fer. Ho sabem. Amb 

dificultats, persecució i mort. Però sempre, de les 

dificultats, en treien noves oportunitats. 

Nosaltres estem cridats a la nova oportunitat de ser 

testimonis de fe. Aquests dies molts hem pregat, hem 

acudit a Déu, a Maria sota l’advocació del Claustre, a sant Roc que hi hem mantingut la seva 

imatge aquí al temple i que de nou traslladem al seu lloc (Ateneu)... Si, tot això ha estat molt bé. 

Ara ho hem de saber fer i, sobretot, a fer-ho en família, en grups i en comunitat. 

I ho hem de dir: necessitem Déu en el nostre camí. No podem prescindir d’Ell. Recordeu allò del 

Titànic: “ Ni Déu podria enfonsar aquest vaixell”. I va ser un iceberg que l’endinsà al fons del 

mar. Avui que creiem que els “deus” del benestar, de la globalització, del plaer innecessari, del 

projectar caps de setmana a la muntanya o a la platja, pensar en unes vacances, en uns viatges.... 

resulta que un simple virus ha paralitzat la nostra vida. Els “deus terrenals” ens porten a la 



solitud, al “sense sentit”; confiem en Déu: en el Déu que és capaç de donar sentit i il·lusió a la 

nostra vida. 

Recordem que Jesús acaba de dir-nos: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”. 

No estem sols, perduts en la història, abandonats a les nostres forces  i al nostre pecat. Crist 

és amb nosaltres i ens impulsa a la missió, a ser testimonis. És a dir a “fer seguidors” seus que 

coneguin el seu missatge, aprenguin a viure com Ell i facin present la seva presència en el mon. 

Per tant tenim feina. No pretenem situar-nos com abans del Coronavirus. Aquest ens pot ser 

una nova oportunitat per ser fidels a Jesús i no amagar-nos de que ho som. 

 


