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Caputxins de
Gener 2018
SENTO UN IMMENS RESPECTE PER...
Sento un immens respecte i tendresa, i a vegades emoció, tractant persones que
viuen una situació diferent de la meva i potser més delicada. Parlo des de la meva
experiència. Cadascú deu tenir la seva pròpia vivència.
1. Tinc un cosí de 72 anys que pateix d’esquizofrènia des dels 19 anys. Ha viscut molt
tancat a casa seva i, a temporades, en un centre psiquiàtric. Quan va quedar sense pares,
vaig trobar-li una residència, i em van nomenar tutor seu. A vegades desitja la seva mort.
Diu que jo sóc el seu “pare”.
2. Conec un sacerdot que fou
molt actiu pastoralment i molt
prolífic publicant llibres de
teologia. Ara viu en una
residència, sense poder llegir i
movent-se acompanyat amb
cadira de rodes.
3. He estat capellà d’hospital
durant tres anys i assistia els
malalts terminals. Recordo amb
tendresa cadascun dels casos
que acceptaven de cor la seva
situació i es preparaven per ben
morir.
4. Acostumo a sortir del convent a dos quarts de set del matí i agafo l’autobús. Pel
trajecte vaig veient diferents persones que dormen al carrer, arrecerades com poden.
Deu ser dur haver de suportar el fred d’un hivern gèlid. Fins sense conèixer-les, em
mereixen tot el meu respecte.
5. Conec més d’una mare separada (abandonada) del marit que ha de tirar endavant la
família amb fills petits. Lluiten fins als límits de les seves forces. Sort que l’amor és una
gran energia. Sento per a elles més que compassió.

6. Sovint ens creuem amb algun noi de color que tragina ferralla amb un carro de
compra. Allò que altres deixen com una nosa, ell ho recull com un tresor, un mitjà de
vida. De cor l’aplaudeixo.
7. Tinc confidències de gent de totes les edats que no se’n surten en la lluita per superar
atraccions vicioses o esclavituds morals com l’alcohol, la droga o el sexe. Prou els
recomano que preguin i que es posin en mans de metges. Tot i així, recauen. Pateixo
amb ells.
8. Si en la meva vida he pogut fer alguna bona labor en bé dels altres (per exemple, en
catequesi), sovint ha estat gràcies a la col·laboració de persones que apareixen poc però
que són imprescindibles. I, ara, ja entrades en edat, viuen massa soles i marginades. Els
dic que continuïn confiant en el Senyor: que el bé realitzat queda en la guardiola del cel.
9. Alguna parella que ajudo a preparar el seu matrimoni fa temps que s’haurien casat si
haguessin pogut. Però no s’hi han aventurat sense tenir pis ni treball estable. Quant de
respecte em mereixen!
10. Conec algun matrimoni que, sense comptar-hi ni desitjar-ho, es troben esperant un
nou fill. I, després de pregar, l’accepten com un regal de Déu. M’emociona!
11. En alguna placeta, sovint els veuen vellets asseguts en un banc tenint el bastó a la mà.
Ni que siguin parella, passen estona sense dir-se res; només fent-se companyia. Quin
respecte que em fan... I si
coincideix que per allà mateix hi
ha infants jugant alegrois,
m’emociono. És com palpar el
pas de la vida, des del
començament fins al final.
12. Sé d’algú que es troba tancat a
la presó sense culpa, i no sap com
fer-s’ho per defensar-se amb
possibilitat d’èxit. Em sap molt
de greu. Em mereix un immens
respecte...
Oració: Senyor Jesucrist! Tu vas passar per la situació de sentir-te espiat, menyspreat,
criticat, calumniat, detingut, condemnat. Per això sabies apropar-te a la gent dient: “Veniu
a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar” (Mateu 11, 28). Tant de bo
que tothom trobi en tu l’amic, el salvador!

Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA

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

Horari de Porteria:
De dilluns a dissabte:
De 9h a 13:00h, i de 16h a 19:30h.
(Tancat en dies de festa només civil)
Diumenges i festes:
De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 6:30 a 13:00h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h.
Diumenges: De 10h a 13:15h, i de
18:30h a 20h.

Horari de Misses: De dilluns a divendres (feiners): A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i dies de festa només civil: 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.

DISSABTE, DIA 13: TROBADA FRATERNA (Frares i laics, obert a tothom)
Lloc: Pompeia-Grups, Riera de Sant Miquel, 1 bis (Entrada lliure)
10:00
Pregària
10:15
Ponència: “Jesús i l’Esglesia” (Fra Jacint Duran)
11:30
Taula rodona: Anna Almuni: Delegada d’Apostolat Seglar (diòcesi Barcelona)
Marcel·lí Joan: Grup Sant Jordi i Daniel Juan (ADSIS)
12:45
Presentació del llibre “Vida de sant Francesc d’Assís” (fra Mateu Sanclimens)
13:00
Eucaristia a la Cripta – Dinar (Cal haver-se apuntat (tel. 93 416 18 12: Lídia)
16:00
Documental sobre els màrtirs caputxins del Caroní (Veneçuela) (Jean Carlos G.)
17:00
Espai lúdic: Orquestra de Collsuspina
SEGUEIX EL CURS DE CATEQUESI D’ADULTS
Dijous dia 18 de gener, a les 20:00, a Pompeia-Grup (Riera de Sant Miquel, 1 bis)
“J.Tolkien i C.S.Lewis” - A càrrec de Fra Eduard Rey, caputxí (Entrada lliure)
ESPECTACLE CONTEMPLATIU “Arquitectura de l’ànima”
(L’experiència espiritual des d’un poema de Nadal) – (El Nadal amb un llenguatge actual)
Divendres dia 19, a les 20:00, a la Cripta. Entrada: 10 €
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE – Cap de setmana del 20 i 21 de gener
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo – Inscripcions: conselldelaic@caputxins.cat
PREGÀRIA CONTEMPLATIVA AMB CANTS DE TAIZÉ
Divendres dia 26 de gener, a les 20h
A la Cripta, entrant per la porta esquerra de l’església.

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 19:30h.
(Tancat en dies de festa només civil)
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 9:30h, 12h i 20h.
Per a confessions:
Demanar a la porteria si hi ha un sacerdot disponible.
Grup d’oració del P. Pio: Primers dimarts de mes, de 18:30 a 20h.
Visita i atenció als malalts: Posar-se en contacte amb el p. Josep (93
319 00 87 // 696 26 24 55
Servei social (Grup d’ajuda als pobres):
Entrevistes: Els dijous, de 10h a 13h.
Distribució de queviures: Dimarts, de 10h a 13h (cal haver-se inscrit)
Tercers dijous de mes (cal tenir tiquet): de 15:30 a 18h
Misses especials:

A la vigília de Cap d’Any (31 desembre): Missa per la pau (a les 20h)
A la vigília del Reis o Epifania (5 gener): Missa anticipada de la Festa.

Novena de preparació de la Festa de la Mare de Déu de l’Ajuda:
Des del 25 de gener fins al dia 1 de febrer, a les 8 del vespre (20:00):
Missa i Novena de la Mare de Déu. Pregàries i Goigs.
2 de febrer: A les 9h:
Benedicció de les Candeles i Eucaristia
Visita Espiritual i Goigs
A les 12h:
Pregària a la Mare de Déu i Cants
A les 20h:
Litúrgia de la Llum (Benedicció Candeles)
Missa solemne, concelebrada
AGRAÏMENTS
El nostre més sincer agraïments a totes les persones que heu col·laborat
en la Campanya de Nadal, amb aliments, donatius i joguines.
Agraïments també a les Comunitats de Religioses i Religiosos,
als seus alumnes i famílies d’aquestes escoles:
Xaverianes, Mare de Déu del Diví Pastor,
Missioneres del Cor de Maria i la Salle Comtal.
Agraïments a tots els Voluntaris
que han ajudat a fer paquets per repartir
i a fer el mateix repartiment.

