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LA TIRANIA DEL SEXE
1.
El sexe no és qualsevol cosa! “Des del moment que el sexe deixa
de ser un servidor, es torna un tirà” (G.K.Chesterton). Això passa, en
general, amb totes les forces o potències de la persona, però més en
el sexe. Exemples: És bo posseir un “bon gust” per al menjar o el
beure; però si el qui menja no ho fa per a viure sinó que viu per a
menjar (el golafre), o si el qui beu alcohol no ho fa per a ajudar la
salut i la vida sinó que viu per a beure..., llavors queda esclavitzat,
deshumanitzat.
2.
No és el mateix atracció sexual i atracció genital. L’atracció
sexual depèn més del cervell que de l’aparell genital. Totes les
cèl·lules del nostre cos són “sexuades”. I així com en la nostra
afectivitat sol intervenir-hi d’alguna manera l’atracció sexual...,
quan la sexualitat es desboca o es descontrola, l’afectivitat
acostuma a ressentir-se’n. Llavors el sexe no està al servei de
l’afectivitat sinó del plaer desenfrenat.
Pintura de Gustav Klimt

3.
Encara hi ha molta gent que, amb raó, lamenta l’excessiva importància que en la moral
catòlica tradicional es donava (i en alguns ambients encara es dona) als “pecats de sexe”, fins i
tot als “mals pensaments”. Cal dir que hi ha pecats més greus que els del sisè manament; per
exemple, les injustícies i corrupcions, la duresa de cor, etc. Però no deixa de ser pedagògic fer
un toc d’atenció a les atraccions “sexuals”, perquè potser són més relliscoses i perilloses.
4.
La “gran vigilància” que tradicionalment es demanava referent a les atraccions del sexe ja
venia probablement dels primers temps del cristianisme, quan la societat on s’escampava (tant
la grega com la romana) estava “pansexualitzada”, és a dir, s’hi respirava sexe. Escriu sant Pau
als Corintis (6,9-10): “No us feu il·lusions. Ni els qui porten una vida immoral, ni els idòlatres etc, no
posseiran en herència el Regne de Déu”. I als Romans (1,25-27): “Han bescanviat la veritat de Déu per
la mentida. /.../ S’han encès de passió els uns pels altres”. Sant Pau condemna les orgies i coses
semblants. Es veu que en aquella època es respirava lascívia, àdhuc en l’àmbit de les religions
paganes, ja que els déus a qui donaven culte tenien entre ells relacions amoroses poc edificants,
segons es deia. En canvi, en la Carta a Diognet (any 112) hi llegim: “Els cristians, com tothom, es
casen i engendren fills, però no “exposen” els qui neixen (és a dir, no els abandonen, no els maten).
Tenen taula comuna, però no llit. Estan en la carn, però no viuen segons la carn”. Molts pagans es
feien cristians, aspirant a una vida moral més elevada.
(Passa a la darrera pàgina)

5.
La nostra societat actual, a Occident, torna a respirar “pansexualisme” o “sexe pel sexe”.
Només cal adonar-se de la proliferació de pornografia. Per això no s’ha d’abaixar la guàrdia, si
un vol mantenir l’equilibri o la serenitat en aquesta matèria. Com més integrada sigui la
sexualitat a l’afectivitat, molt millor! Normalment l’actuació sexual amb amor serveix per a
equilibrar la persona, omplint-la d’afectivitat; pot ajudar a madurar la persona.
6.
També els cèlibes (religiosos, sacerdots, i altres) han d’estar atents. De fet, malgrat la
voluntat de “sublimar” l’atracció sexual amb un amor espiritual molt gran (a Déu), un pot tenir
moments de descoratjament i claudicar dels bons propòsits, i caure en aberracions. Déu ens en
guard! A uns que es proposaven viure en celibat, però hi tenien dificultats, sant Pau els deia:
Més val casar-se que cremar-se” (1 Co 7,8).
7.
No s’ha de banalitzar el sexe, perquè el sexe desbocat no té aturador. Tanmateix, el sexe
tampoc no ha d’obsessionar la persona. És més fàcil barrar el pas a l’atracció desmesurada de
sexe amb un bon control mental, que no pas lluitar cos a cos contra la passió ja encesa.

8. Fragments de l’Exhortació apostòlica “Amoris laetitia”, del Papa Francesc:
L'explotació sexual de la infància constitueix una de les realitats més escandaloses i
perverses de la societat actual. /.../ L'abús sexual dels infants esdevé encara més escandalós
quan passa en els llocs on han de ser protegits, particularment en les famílies i en les escoles i en
les comunitats i institucions cristianes (n.45).
La sexualitat no és un recurs per a gratificar o entretenir, ja que és un llenguatge
interpersonal on l'altre és pres seriosament, amb el seu sagrat i inviolable valor (n.151).
No podem ignorar que moltes vegades la
sexualitat es despersonalitza i també s'omple de
patologies, de tal manera que passa a ser cada
vegada més ocasió i instrument d'afirmació del
propi jo i de satisfacció egoista dels propis
desitjos i instints. En aquesta època esdevé molt
arriscat que també la sexualitat sigui posseïda per
l'esperit verinós de l’«usa i llença». El cos de
l'altre és amb freqüència utilitzat, com una cosa
que es reté mentre dóna satisfacció i es menysprea
quan perd atractiu (n.153).
És difícil l'educació sexual en una època en
què la sexualitat tendeix a banalitzar-se i a
empobrir-se. Només es pot entendre en el marc
d'una educació per a l'amor, per a la donació
mútua. D'aquesta manera, el llenguatge de la
sexualitat no es veu tristament empobrit, sinó
il·luminat. (n.280).
Mateu Sanclimens
Pintura de Montserrat Gudiol

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)
Horari de Porteria:
De dilluns a dissabte:
De 9h a 13h, i de 16h a 19:30h.
Però durant el mes d’agost,
a les tardes la porteria restarà tancada.
Diumenges i festes:
De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
Mesos de juliol i agost:
de 7:30 a 13h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h.
Diumenges: De 10h a 13:30, i de 18:30h a 20h.

Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners):
Mesos de juliol i agost: a les 8h i a les 19h.
Per tant, queda suprimida la missa de les 7h del matí,
durant els mesos de juliol i agost.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte:
A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte:
A les 10:30, 12:30 i 19h.
Servei social i distribució d’ajuda als pobres:
Durant el mes d’agost, no podrem fer aquests serveis.
Exercicis espirituals a Sant Martí del Montnegre
Del 30 de juliol al 5 d’agost, i del 6 al 12 d’agost
Dirigeix: Fra Josep Manuel Vallejo
Contacte: tel. 93 416 18 12 – Mail: conselldelaics@caputxins.cat
(Les places disponibles, a hores d’ara ja estan ocupades)

ATENCIÓ!
La setmana del 10 al 14 de juliol,
en aquesta església no se celebrarà cap Missa,
per raó de l’absència dels frares
que es trobaran reunits en Assemblea o Capítol provincial.
Però el Santuari restarà obert dintre l’horari normal.

CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, 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 a 19:30h.
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 19:30.
Dissabtes:
De 10h a 13h.
Però durant el mes d’agost,
a les tardes la porteria restarà tancada.

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.
Diumenges i festes de precepte: A les 9:30, 12h i 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.
Servei social i distribució d’ajuda als pobres:
Durant el mes d’agost, no podrem fer aquests serveis.
Dia 2 d’agost
FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA PORCIÚNCULA
Sant Francesc d’Assís, que tenia una gran devoció a la Verge Maria, es preocupava molt de la capelleta
dita de la Mare de Déu dels Àngels, de la Porciúncula. Allí va posar els fonaments de l’Orde dels
Framenors; allí preparà la fundació de les Clarisses, i allí acabà la seva vida temporal. A la mateixa
capella, com diu la tradició, sant Francesc va obtenir aquella famosa indulgència, que fou confirmada pels
Papes i concedida també a moltes altres esglésies. El dia 2 d’agost fou la consagració d’aquesta església.
Per això es celebra en aquest dia la seva festa.
Al Santuari de l’Ajuda, celebrarem la santa Missa a les 9 del matí i a les 8 de la tarda.
Farem el cant dels goigs de la Mare de Déu.

ATENCIÓ!
La setmana del 10 al 14 de juliol,
en aquesta església no se celebrarà cap Missa,
per raó de l’absència dels frares
que es trobaran reunits en Assemblea o Capítol provincial.
Però el Santuari restarà obert dintre l’horari normal.

