Butlletí
Caputxins de
Maig 2017
NOUS QUALIFICATIUS DE LA MARE DE DÉU
Del mes de maig, se n’ha dit “El mes de Maria”. Durant
tot el mes, molts cristians dedicaven (i dediquen) oracions
a la Mare de Déu, individualment o bé en grup. A més, el
nostre santuari de la Mare de Déu del Roser de Pompeia
celebra la seva festa major el dia 8 de maig. Per tot això,
ens permetem dedicar el Butlletí d’aquest mes a santa
Maria, servint-nos del fascicle “En pregària amb Maria”,
de José Antonio Goñi. L’acaba de publicar el Centre de
Pastoral Litúrgica de Barcelona, en el n. 94 de la col·lecció
“Celebrar”. Són 50 meditacions breus sobre la Verge
Maria. Lògicament, aquí no podem fer gairebé res més
que transcriure el títol d’alguns capítols (els nn. indicats).
4
Santa Maria, la nova Eva
Oh Déu: Feu que, allunyant-nos de la vellura del pecat, abracem de tot cor la novetat de l’Evangeli.
8
Santa Maria, l’esclava del Senyor
Oh Déu: Feu que, seguint l’exemple de Maria, visquem plenament obedients a vós.
9
Santa Maria Verge, temple del Senyor
Oh Déu: Que, guardant la gràcia del baptisme, siguem adoradors vostres en esperit i en veritat.
11
Santa Maria, Mare de Déu
Oh Déu: Feu que, com Maria, rebem el Crist, guardant les seves paraules al fons del cor.
12
Santa Maria, Mare del Senyor
Oh Déu: Concediu-nos de participar, com Maria, de la plenitud de la vostra gràcia.
13
Santa Maria Verge, Mare del Salvador
Oh Déu: Per Maria ens heu donat el vostre Fill, el Salvador. Que ara ella intercedeixi per nosaltres.
14
Santa Maria Verge, seu de la Saviesa
Oh Déu: Heu fet de Maria el tron de la Saviesa. Que per ella ens il·lumini la Paraula de vida.
17
Santa Maria de Natzaret
Oh Déu: Que visquem, com Maria, una vida amagada en Crist i plena de goig.
19
Santa Maria, deixebla del Senyor
Oh Déu: Feu que, com en Maria, ressoni en el nostre cor la vostra Paraula, i doni fruits.
22
Santa Maria encomanada com a mare dels deixebles
Oh Déu: Jesús ens confià a la Mare Verge. Que siguem comptats entre els seus fills d’adopció.
23
Santa Maria Verge, mare de la reconciliació
Oh Déu: Feu que, amb la intercessió de Maria, aconseguim el perdó dels nostres pecats.

25
Santa Maria, mare de la llum i de la vida
Oh Déu: Que, per intercessió de Maria, l’Església engendri nous fills en els sagraments de la vida.
26
Santa Maria del Cenacle
Oh Déu: Ompliu-nos, com Maria i els Apòstols, dels sants dons de l’Esperit Sant.
27
Santa Maria, reina dels apòstols
Oh Déu: Que, amb la intercessió de Maria, puguem difondre la glòria del vostre nom.
30
Santa Maria Verge, Mare de l’Església
Oh Déu: Concediu a l’Església que, amb l¡ajut amorós de Maria, sigui cada dia més fecunda.
31
Santa Maria Verge, model de l’Església
Oh Déu: Concediu al vostre Poble que, amb els ulls fits en Maria, segueixi fidelment el Crist.
32
Santa Maria Verge, font de salvació
Oh Déu: Per Maria heu obert la Font de la Salvació. Que bevem sempre de l’aigua d’aquesta font.
33
Santa Maria Verge, mare de la divina providència
Oh Déu: Per intercessió de Maria, eviteu-nos allò que ens perjudica i doneu-nos el que és més profitós.
34
Santa Maria Verge, model de culte veritable
Oh Déu: Maria és exemple de caritat i humilitat. Que sapiguem imitar-la en aquest veritable culte.
35
Santa Maria Verge, mare i mestra espiritual
Oh Déu: Que, ajudats per Maria, puguem arribar a la Muntanya, que és Crist.
36
Santa Maria Verge, defensa de la fe
Oh Déu: Per Maria, doneu-nos fortalesa en la fe, seguretat en l’esperança i constància en la caritat.
37
Santa Maria Verge, mare de la santa esperança
Oh Déu: Que amb l’ajut de Maria aconseguim plenament allò que creiem que hem d’esperar.
38
Santa Maria Verge, mare del bell amor
Oh Déu: Que puguem, com Maria, arribar a Vós, font de tota bellesa i autor de l’amor sant.
39
Santa Maria Verge, consol dels afligits.
Oh Déu: Amb la intercessió de Maria concediu abundància de consol a nosaltres i a tots els afligits.
42
Santa Maria, mare i mitjancera de la gràcia
Oh Déu: Que per intercessió de Maria obtinguem abundor de gràcies i arribar al port de la salvació.
44
Santa Maria, reina i mare de misericòrdia
Oh Déu: Que per intercessió de Maria experimentem la vostra clemència a la terra i aconseguim el cel.
50
Santa Maria, mare de la unitat
Oh Déu: Que, per intercessió de Maria, l’Església i les famílies visquin estimant-se.
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.
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 18h 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 vigílies de festes de precepte:
A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte:
A les 10:30, 12:30 i 19h.
Dia 1 de maig: FESTA DEL TREBALL: Misses, a les 8:30h i les 19h
Dia 3 de maig (dimecres), a les 12h, a la Facultat de Teologia (c/ Diputació, 231),
CONFERÈNCIA – Entrada lliure (Organitza la Família Franciscana de Catalunya)
Fra Juníper Serra, missioner de Déu, per Fr. Carlos Moya Ovejero, ofm
Dia 6 de maig, a les 17h: MISSA ESPECIAL
Les parròquies i comunitats de l’Arxiprestat de Gràcia cada any ens trobem per una celebració
joiosa pasqual. Aquest any es farà aquí, a la nostra comunitat, amb la Missa a les 5 de la tarda.
Després, a Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) farem un piscolabis. (A les 19h: Missa
normal com cada dissabte).
Cap de setmana del 6/7 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 8 de maig, dilluns: 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
SOPAR DE GERMANOR AL PATI (15€) -(Cal haver-se inscrit abans del dia 5: tel. 93 217 41 08)
11 de maig, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
CATEQUESI D’ADULTS: Sant Silvà del Mont Athos
A càrrec de Fra Jesús Romero, caputxí
26 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, 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 19:30.
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.

ELS DIFERENTS SERVEIS
Capella oberta a la pregària
(Misses, confessions, etc.)
Porteria per a encàrrecs i consultes
Atenció a la gent necessitada
Els dijous al matí (de 10h a 13h)
Visita de malalts a domicili
Catequesi d’infants
(Cada dimecres o dijous)
Orde franciscà seglar
(Normalment cada tercer diumenge al matí)
Grup de Diàleg i pregària “Les Floretes”
(Tercer dissabte: de les 11h a la 13h)
(Referència fra Josep Manuel: 619 585 882)
Grup d’oració del “Padre Pio” de Pietrelcina
(Normalment el primer dimarts de mes, a les 18:30)
Grup d’amistat i pregària (ACGIL)
(Normalment el darrer dilluns de mes, a les 19:30)

Per a més informació: 93-319 00 87 / 696 262 455

