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VAIG AMUNTEGANT ANYS,
PERÒ CONTINUO TENINT UN GRAN FUTUR.
1
Les persones grans solen tenir la salut ressentida: que si la vista, que si l’oïda, que si
la memòria, que si les articulacions. Algú diria que la vellesa és decrepitud. En part, ho és:
molts vells són “fràgils”, tenen menys equilibri físic i psíquic, i per això tenen por. Són
molt susceptibles: si se’ls critica, s’esfondren i en resulten profundament ferits. Una
vegada un avi es lamentava: “Quan jo era jove, ens parlaven de l’edat provecta com la de la
plenitud, de l’equilibri, del seny, del reconeixement dels mèrits, i no sé quantes coses més. Però ara
que vaig amuntegant anys, només em trobo fet un vell”. Sigui pel que sigui, es veu que aquest
avi era força pessimista, i potser amb raó. En canvi, altres persones d’edat avançada tenen,
malgrat unes certes limitacions, moltes coses envejables.
2
L’ancià és com el “caliu” d’una llar: inspira intimitat, tendresa, confiança. Com que
disposa de temps, pot escoltar els qui el necessiten. Té dret a reposar i a gaudir del fruit
del seu esforç anterior. Com que ja no té tantes responsabilitats, pot estar més tranquil.
Quan un ho ha donat tot de si mateix, només li resta la preocupació (l’ocupació) d’estimar
i de pregar. A l’edat avançada sol haver-hi una rebrotada de la fe i de la devoció.
3
Envellir bé, corona bellament una bella vida. Tanmateix, n’hi ha alguns que
envelleixen malament. La vellesa sol castigar aquells que no han pensat mai sinó en ells
mateixos. En canvi, si des de jove un ha pensat en els altres, la vellesa no sol ser cap
problema greu. En aquest sentit, d’alguna manera un es prepara a una bona vellesa des de
la seva joventut, perquè la vida ha de ser un continu progrés cap a l’amor. I l’amor no
envelleix, quan és un cercar el bé de l’altre. O, si no, que ho diguin “els vells amants”. I
alguns que abans eren força bruscos, autoritaris i àdhuc colèrics, a vegades es tornen més
dolços, pacients o tolerants. Però també pot passar al revés. El secret rau a acceptar
senzillament les pròpies circumstàncies i limitacions. La persona d’edat avançada no ha de
gallardejar com si fos jove. I cal que sigui humil o discreta, sabent demanar ajuda sense
exigir-la.
4
El procés de la vida humana pot ésser comparat a una excursió o un pelegrinatge a
un alt cim. Al matí, un surt de casa amb la il·lusió juganera de l’infant; poc després et
trobes ja amb alguna pujadeta que et requereix esforç. Més endavant hi ha uns terrenys
costeruts que et creen dificultats. Potser arribes a una cruïlla de camins i no saps per on
tirar, però t’has de decidir. Alternes estones d’un caminar monòton amb altres de més
gratificants. A mig camí, potser se t’ha obert l’horitzó i pots resseguir mentalment el

trajecte realitzat. Tanmateix, has de continuar pujant, malgrat que comences a estar cansat.
Ve una planúria que et permet caminar més descansadament i respirar a fons. Però encara
falta el darrer tram. A cada revolt pots mirar enrere i repassar el camí fet. I potser t’adones
que en algun moment t’has equivocat o has fet marrada. Comença a enfosquir-se el dia:
deu ser com el temps de la vellesa. Però, sí! És ben interessant haver pogut recórrer totes
les etapes del pelegrinatge de la vida, com el qui ha pogut viure a fons i sense defallir totes
les hores del dia: matí, migdia, tarda, capvespre, fins a la nit. I millor si has pogut fer
l’excursió ben acompanyat. Un cop arribes al cim, ja has acabat el teu pelegrinatge per
aquest món. No et caldrà tornar enrere o desfer el camí. Perquè..., des del cim al cel, que és
el nostre gran futur.
5
Encara que estiguis a tocar del cim (als 85 o 90 o 95 anys?), mentre la vida continua,
cal viure-la a fons en les noves circumstàncies. Quanta gent d’edat avançada segueixen
tenint il·lusions de fer coses. I continuen essent divertits, mantenint el bon humor. Fins i
tot hi ha alguns que diuen que descobreixen el món i la vida des d’una altra perspectiva.
Això és excel·lent! I quants avis reben no solament l’afecte dels fills i néts, sinó que són
requerits perquè siguin els consellers dels més joves! - Quelcom de semblant passa dintre
les famílies o comunitats religioses. Quants frares d’edat avançada són els qui més
contribueixen a crear un bon clima fratern i procuren ajudar als serveis de la casa en la
mesura que poden. Lloat sigui Déu per aquests bons avis!
6
La mateixa previsió de la pròpia mort, la persona gran pot viure-la amb serenitat, si
un té fe cristiana i creu en el Més-enllà on Déu, el nostre Pare, ens acollirà amorosament.
Cert! Un dels beneficis del cristianisme ha estat daurar tota la vida de perspectives
d’eternitat.
7

Oració:

(Extreta de La Joia
d’envellir,
de
Jacques
Leclercq,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1990. D’aquest llibre són també alguns
pensaments d’aquest article).

Senyor, us dono gràcies d’haverme donat una llarga vida. Us l’ofereixo
amb l’acompanyament d’alegries i de
penes, de bones accions i de no tan
bones, amb els entusiasmes i les
decepcions que l’han acompanyada.
Gràcies, Senyor, si em deixeu
alguns anys més en la pau, per poder-me estar davant vostre, tot esperant que vindreu a prendre’m.
Penso en les àvies de quan jo era infant, que passaven el rosari i eren dolces amb els néts.
Doneu-me de ser així, Déu meu, perquè sé prou bé que a fi de comptes és el vostre
sosteniment que ho farà tot. Doneu-me la franquesa del vell que no busca ja res per a ell i deixa un
record de pau.
I miro cap a Vós, Senyor. La vostra vinguda és una llum.
Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)

Horari de Porteria:
De dilluns a divendres: De 9h a 13h, i de 16h a 19:30h.
Dissabtes: D’11 a 13h.
Diumenges i festes de precepte:
De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 6:30h a 13h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:15h a 20h.
Diumenges: De 10h a 13:30, i de 18h a 20h.
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners):
A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i festes civils, però no religioses:
A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte:
A les 10:30, 12:30 i 19h.

Servei social (Grup d’ajuda als pobres): Dimarts i dijous, de 17h a 19h.
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo.
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h.
Dia 1 de maig: FESTA DEL TREBALL: Misses, a les 8:30h i les 19h
Dia 8 de maig, dimecres: FESTA DE LA MARE DE DÉU DE POMPEIA
Missa solemne, a les 19:30h -Invocacions a la Mare de Déu del Roser - Repartiment de roses
(Aquest any no organitzem el Sopar de Germanor)
16 de maig, dijous, a les 20h, A la Cripta de Pompeia (Diagonal, 450)
(Entrant per la porta esquerra de l’església)
FORMACIÓ D’ADULTS (Literatura, Art i Cristianisme):
Joaquim Ruyra, a càrrec d’Òscar Bernaus, caputxí
Cap de setmana del 18/19 de maig
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo, caputxí
Per a més informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
Dia 22 de maig (dimecres), a les 12:10h, a la Facultat de Teologia (c/ Diputació, 231),
CONFERÈNCIA a l’Aula Magna – Entrada lliure
“Cristianisme i Islam. La visita de Francesc d’Assís al Soldà d’Egipte (1219),
i la Declaració conjunta del Papa Francesc i el Gran Imam d’Al-Azhar (2019),
per Fr. Jacint Duran, caputxí, i Jaume Flaquer, jesuïta.
31 de maig, divendres, a les 20h, A la Cripta (Entrant per la porta esquerra de l’església)
Pregària contemplativa amb cants de Taizé.

CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, 18, tel. 93 319 00 87)

El nostre Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda
resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 8:30h a 13h, i de 17h a19:30h.
Dissabtes: De 8:30h a 13h i de 19:30h a les 20:30h.
Diumenges: De les 9h a les 13h, i de les 19:30h a les
20:30h.
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres (feiners):
De 10h a 13h, i de 17h a 19:30h.
Dissabtes: De 10h a 13h. (Tancat en dies de festa)
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 9h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte: A les 9h i a les
20h.
Els dissabtes, al final de la Missa de 9h: Pregàries i Goigs.
Per a casos familiars particulars,
es pot demanar una Missa a les 20h.
Diumenges i festes de precepte: A les 9:30h, 12h i 20h.
Per a confessions: Demanar a la porteria
si hi ha un sacerdot disponible.
Visita i atenció als malalts:
Posar-se en contacte amb el p. Josep
(93 319 00 87 // 696 26 24 55)
Grup d’oració del P. Pio:
Primers dimarts de mes, de 18:30 a 20h.
Grup de Diàleg i Pregària “Les Floretes”:
Tercers dissabtes de mes, a les 11:30
Orde Franciscà Seglar:
Tercers diumenges de mes, a les 10:30
Servei social (Grup d’ajuda als pobres):
Entrevistes: Els DIMECRES, de 10h a 13h.

