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AI, TANTES HISTÒRIES DE L’ANTIC TESTAMENT...
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Actualment, d’ençà de la reforma litúrgica després del Concili Vaticà II, els qui
seguim diàriament i íntegrament la Litúrgia de les Hores i l’Eucaristia, en tres anys
seguits llegim o escoltem bona part de la Bíblia, tant del Nou Testament com de l’Antic.
És natural que els cristians coneguem bé el Nou Testament: Evangelis, Fets dels
Apòstols, Cartes Apostòliques, Apocalipsi. I de l’Antic Testament també cal que ens
siguin familiars els Salms, els Profetes i alguns llibres Sapiencials. Però, ¿per què llegir
les històries del poble jueu d’aquelles èpoques, si amb prou feines coneixem la nostra
història de Catalunya i de l’Església?
2
Hi ha feligresos que troben estranya la primera lectura
de la Missa, que acostuma a ser de l’Antic Testament, sobretot
si és extreta d’un llibre “històric”, que és un gènere literari
diferent dels llibres “profètics” o “sapiencials”. És possible que
molts la trobin pesada perquè el fragment que es llegeix aquell
dia diu les coses a mitges, fora del seu context. I com que la
majoria no coneixen prou tota la història, llavors es queden un
xic perplexos, sense saber ben bé per on van les coses. Esclar
que en l’homilia es podria comentar aquella lectura, però no
sempre es fa, perquè el predicador prefereix fixar-se en les
altres lectures.
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¿Que potser seria millor “saltar-se” la primera lectura, si
és de l’Antic Testament i parla, per exemple, de guerres i
venjances? Però, ¿qui podria decidir saltar-se-la? ¿El sacerdot o
el lector de torn? Difícil! Més aviat s’hauria de fer una nova
tria de textos, que ens vinguessin seleccionats per una comissió
experta en Litúrgia i Pastoral.
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Mirant positivament l’actual disposició de les lectures de
la Missa, fixeu-vos que la primera sol lligar amb el salm que la
segueix i amb el fragment de l’evangeli del dia. En canvi, la
segona lectura sol ser més independent o autònoma. Per tant,
la intenció de l’Església és fer adonar que l’evangeli té una “pre-història” en els llibres de
l’Antic Testament. Jesucrist era fill del seu poble, i com a home s’alimentava

espiritualment de les antigues Escriptures,
moltes de les quals pre-anunciaven un
Messies-Salvador. Si desconeguéssim tota la
història del poble israelita o jueu, ens seria
més difícil de desxifrar moltes de les
paraules sorgides dels llavis de Jesucrist.
Fins i tot per contrast amb el que deia Jesús,
és bo saber com vivien i què opinaven els
seus avantpassats. Així podem valorar més
la “nova doctrina” i ensenyança pràctica o
testimonial del Mestre diví.
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Els llibres de l’Antic Testament (tota una biblioteca!) tenen un gran interès cultural,
a més de literari. Ens transporten a èpoques antigues i ens fan veure com els problemes
de la humanitat són, en el fons, més o menys els mateixos de sempre. Conèixer la
història d’un poble antic concret ens obre l’horitzó per imaginar-nos la història del propi
poble. A part d’això, tota la Bíblia orienta la història i la reflexió cap a una actitud
relacional amb Déu, és a dir, cap a la religió. Per això es diu que la Bíblia és un llibre
“religiós”, no “científic”. No pretén donar lliçons de cosmologia o psicologia sinó de
l’actitud que l’home ha tingut i ha de tenir envers Déu.
6
Jesucrist ha “purificat” la religió jueva, més ben dit, l’ha duta a la plenitud. Ens ha
revelat Déu com a “Pare”, i no un pare llunyà sinó íntim, ja que ens ha comunicat el seu
“Esperit”, i l’Esperit està dins nostre. “Déu ha enviat als nostres cors l’Esperit del seu Fill,
que crida: Abbà, Pare!" (Gàlates, 4,6). En la línia dels Profetes (sobretot Isaïes, Jeremies,
Amós i Ezequiel), nostre Senyor Jesucrist, que és “el camí, la veritat i la vida” (Joan 14,6),
ens ha apropat la Divinitat, ens l’ha feta “familiar”. I, ara, Déu és un “de casa nostra
mateix”. Ens és Pare, Amic i Espòs (Pare, Fill i Esperit Sant). Ens és més íntim a nosaltres
que nosaltres mateixos. “L’Esperit s’uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de
Déu” (Romans 4, 16).
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Jesucrist està el Centre, més ben dit, és el Centre
de la Història. El cristianisme és deutor del judaisme.
Els cristians diem que som de religió “judeo-cristiana”.
Això és així! Per tant, conèixer la història i les
“històries” del poble jueu hauria de ser del nostre
interès, ni que fos per a adonar-nos en quines coses
Jesús va intentar canviar de mentalitat o manera de ser.
Per això és bo conèixer bé tot l’Antic Testament.
Escoltant els textos que es llegeixen a Missa, ja
s’aprenen força coses, però potser no n’hi ha prou.
Tanmateix, si un hi té interès, ho completarà amb
altres catequesis o lectures.
Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres:
De 9h a 13:00h, i de 16h a 19:30h.
Dissabtes: D’11 a 13, i de 17 a 20
(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 10 a 13:15, i de 18:30 a20h

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.
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo.
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h

JUNY:
Cap de setmana del 9 i 10:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
Dies 15 i 16: Jornades d’Estudis franciscans (Programa especial):
Divendres dia 15: A la Facultat de Teologia (carrer Diputació, 231)
“El llibre dels àngels” de Francesc Eimimenis (per Sadurní Martí)
Carner i les Floretes (per Marcel Ortín)
Sant Bonaventura ahir i avui (per Abel García Cezón)
Documental de la Vida de Ramon Llull (per Joan Devesa)
Dissabte dia 16: Al Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9)
Una presència cristiana en el món musulmà (per Mario León, d’El Aaiun)
Documental: 400 dels Caputxins a Arenys de Mar.
Dia 21, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura i Cristianisme,
Miguel de Unamuno, a càrrec de Fra Lluís Arrom.
Dia 29, divendres, a les 20:00:
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia)

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.
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.
Distribució de queviures: Dimarts, de 10h a 13h (cal haver-se inscrit)
Tercers dijous de mes (cal tenir tiquet): de 15:30 a 18h

FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
Dimecres, 13 de juny 2018
Missa a les 9h i a les 20h
Després de les misses,
Benedicció i repartiment dels
PANETS DE SANT ANTONI

