Butlletí
Caputxins de
Juliol/Agost 2019
¿COM SURTO AL CARRER?
1
Un frare “modern”, solia sortir al carrer sense l’hàbit de religiós. Però un dia,
que anava de viatge, el van veure sortir del convent amb el sant hàbit posat.–
“¿Com és que avui no t’has vestit de seglar?” Va respondre: “És que vull fer autoestop i,
anant amb hàbit, és més fàcil que la gent es pari i et portin”. Tenia ben après que, abans
de sortir al carrer, un ha de pensar en la forma de presentar-se.
2
El carrer és com un aparador: un hi exhibeix el que és o
el que vol aparentar. Sovint, per cridar l’atenció, un hi passeja
el gos o la moto o el cotxe o el vestit de moda; fins i tot un hi
mostra la pròpia ideologia segons els signes que es posa al
damunt: que si un llaç groc a la solapa, que si una creueta, que
si uns texans estripats, que si va ben clenxinat i empolainat,
que si va amb el cap mig rapat o els cabells estarrufats.
3
Pel carrer, uns hi caminen amb naturalitat i
discreció; altres hi exhibeixen la pròpia figura amb
vanitat; hi ha qui hi passeja l’orgull de ser un ricatxo o
una persona cèlebre; altres s’hi passegen amb la mirada
plena de passió o de menyspreu; també hi ha qui hi
manifesta la pròpia misèria i el propi pecat. En definitiva,
un hi passeja el propi jo.
4
Sé d’una persona que, quan surt de casa, acostuma a
portar monedes de 50 cèntims i de 2 euros. Les de 50
cèntims són per als qui troba demanant caritat, encara que
passa de llarg del captaire crònic malcarat (que també n’hi
ha). Les monedes de 2 euros són per als qui troba recollint
trastos vells amb un carretó de compra intentant fer-se un
petitíssim sou. Ho ofereix sense que li demanin. Aquesta
persona, doncs, es passeja pel carrer amb el cor compassiu,
estant atent a atendre tots els qui ho necessiten.

5
També conec una ànima “candorosa”, més ben dit, molt
cristiana i franciscana, que quan va de viatge surt de casa amb
un cor predisposat a l’admiració i a la lloança. Sap fixar-se en
totes les coses bones i boniques que troba, tant de les persones
com de la naturalesa: tot li és motiu de lloança a Déu. Tota la
creació troba ressò en el seu cor. De fet, la persona humana és
el cor i la veu de tota la creació... I com que sap que porta Déu
en el seu interior, no para de donar-li gràcies, íntimament.

6
Quan al lluny albira un
campanar d’església amb una creu a
la punta, a aquesta ànima
“candorosa” tot seguit li brolla del
cor aquella antífona de la Litúrgia
que sant Francesc es va fer pròpia i
que recull en el seu Testament: “Us
adorem, Senyor Jesucrist, també a totes
les esglésies que hi ha en tot el món, i us
beneïm, perquè per la vostra santa creu
heu redimit el món”. Podríem dir que
aquest tal, quan surt a fora, hi
passeja la seva candidesa i la seva fe.
7
Oració: Lloat sigueu, Senyor, per tots els qui saben adonar-se que el món sencer és
com una immensa catedral, i que el cor de cada persona és com un petit sagrari de la vostra
Presència.
Mateu Sanclimens

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, durant els mesos de juliol i agost,
queda suprimida la missa de les 7h del matí,
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.

Exercicis espirituals a Sant Martí del Montnegre
Del 28 de juliol al 3 d’agost, els prediquen Fra Jacint Duran i Fra Lluís Arrom.
Del 4 al 10 d’agost, els predica Fra Josep Manuel Vallejo.
Contacte: Mail: conselldelaics@caputxins.cat

La primera setmana de juliol els frares farem exercicis espirituals
a fora de Barcelona.
Per això, en aquest Santuari de Pompeia,
NO HI HAURÀ MISSES ELS DIES:
Dilluns 1, al matí i al vespre
Dimarts 2, al matí i vespre
Dimecres 3, al matí i vespre
Dijous 4, al matí i vespre
Divendres 5, al matí i vespre
La porteria està oberta de les 10h a les 13h, i de les 16h a les 19h.
Dissabte, normal: Matí, missa a les 8:30 i vespre, a les 19h.

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 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.
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.

Durant el mes d’agost, A LES TARDES,
tant la porteria com l’església restaran tancades.
Tampoc no hi haurà servei social.
Dia 2 d’agost
FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA PORCIÚNCULA
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.
Hi haurà Benedicció i repartiment d’alfàbrega.

La primera setmana de juliol els frares farem exercicis espirituals
a fora de Barcelona.
Per això, en aquest Santuari de l’Ajuda,
NO HI HAURÀ MISSES ELS DIES:
Dilluns 1,
Dimarts 2,
Dimecres 3,
Dijous 4,
Divendres 5,
L’església i la porteria estaran obertes de les 9h a les 13h
Tarda: tancat
Dissabte, normal: Matí, missa a les 9h i vespre, a les 20h.

