Butlletí
Caputxins de
Setembre 2018
SI NO PREGO, NO SÓC RELIGIÓS.
SI NO ESTIMO, NO SÓC CRISTIÀ.
1
“Religió” ve de relligar o relacionar-se. S’acostuma a aplicar a la relació de la
persona humana amb Déu. I la relació és interacció. No és sols un pensament abstracte. Un
que simplement “pensés” que “potser” existeix un Déu, no seria pròpiament una persona
religiosa. Per a ser-ho, cal que d’alguna manera s’hi dirigeixi com
a Algú que et coneix i que t’estima. Cert, no és necessari tenir una
evidència que Déu existeixi, però sí que cal creure-ho i,
conseqüentment, establir amb aquest Algú un cert diàleg, si més
no un monòleg.
2
Pregar no és sinònim de resar oracions prefabricades.
Pregar és elevar o dirigir un sentiment d’amor i de confiança a
aquest Déu en qui crec. Dir, per exemple, “Déu meu!”, pot ésser
una perfecta oració en fórmula de “jaculatòria”. I dient “Déu
meu!”, tant puc expressar un sentiment d’adoració, com d’acció
de gràcies, com de petició.
3
“Connectar-te” amb Déu és més fàcil i ràpid que fer-ho per telèfon o whatsapp.
Simplement és voler-ho! Tanmateix, per a predisposar el meu esperit a dirigir-me a Déu,
sovint necessitaré un espai o uns moments de silenci. I possiblement també m’hi ajudarà
recitar una pregària apresa.
4
Fer això jo tot sol, pel meu compte, pot ésser que a la
llarga em cansi i m’avorreixi. Per això pot ésser útil i necessari
fer-ho de tant en tant comunitàriament. També en aquest cas
m’hi hauré d’implicar personalment, interiorment.
5
Però la meva identitat de “cristià” no em vindrà tant pel
fet de si jo prego, com pel fet de si jo estimo. I no sols si estimo
Déu, sinó també el proïsme, com a part d’aquest mateix amor a
Déu. “El Regne de Déu”, que Jesús promovia, era el Designi o
Pla comú de Déu sobre la Humanitat: que tot el món formi una
sola família, on tothom s’estimi.

6
Per molt que un admiri Jesucrist com a personatge
històric (filòsof o filantrop), aquest tal no serà “cristià” si no
segueix i no s’assembla a Jesucrist en el seu servei al proïsme,
especialment als més necessitats. Jesucrist, “l’Home per als
altres”, és el model del cristià.
7
Ara bé: Jesucrist, a més d’estimar Déu i d’estimar el
proïsme, s’hi dirigia cordialment. A Déu, li deia “Pare”, car Ell
n’era el Fill; i als altres, els deia germans i amics, i els tractava
com a tals. Jesucrist era profundament “religiós”, i juntament
amb els seus familiars i deixebles participava de la pregària de
la Comunitat. I ens va deixar un model de pregària
comunitària i personal: el Parenostre.
8
Cristianisme no és sinònim d’altruisme. És
també “religió”. I així com Jesucrist es
relacionava o es “relligava” amb Déu,
semblantment hem de fer-ho els cristians,
seguidors seus. Quan resem, ens agradaria
“sentir” o que ens arribés la paraula de Déu.
Doncs bé: Aquesta paraula, la trobarem en
l’evangeli, que és com una Carta de Jesús a la
Humanitat. Jesucrist era i és la Paraula de Déu. I
l’Esperit Sant ens ajuda a entendre-la i aplicar-la
a la nostra vida.
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.
Dia 21 de setembre, divendres, a les 21h: Concert solidari
A la Cripta, entrant per la porta esquerra de l’entrada del Santuari
Organitza Ajutsi (Associació Ajuda Sud Índia)
Col·laboració: 10 € (5 € els menors de 10 anys)
Dia 28 de setembre, divendres, a les 20:00:
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia)
Dimecres dia 3 d’octubre, vigília de la festa de sant Francesc:
A les 19:30: Vespres solemnes amb commemoració del Trànsit o Mort de sant Francesc.
Dijous dia 4 d’octubre, Solemnitat de sant Francesc:
A les 19h: MISSA CONCELEBRADA amb Vespres.
Dissabte dia 7 d’octubre, vigília de la
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
A les 19h: MISSA CONCELEBRADA
Diumenge dia 14 d’octubre, a les 17h
Cripta de Pompeia
Obra de teatre de Mariano Moro
“Pobrecito – Francisco de Asís”
Donada l’acceptació que tingueren l’any passat,
enguany torna aquesta companyia d’Argentina.

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.
Catequesi d’infants: (Local: C/ Victòria, 4, baixos 1)
Preparació per a la Primera Comunió,
tots els dijous de 5:30 a 6:30 de la tarda.
Catequesi de postcomunió,
tots els dimecres de 5:30 a 6:30 de la tarda.
Hi poden anar a partir de les 5h.
(La catequesi començarà 27 de setembre)
Informació i Inscripcions, a la porteria del convent.
Per a més informació: 696 26 24 55 (P. Josep) - 619 57
14 75 (Mercè)
Si algú volgués preparar-se per a la Confirmació, que es posi en contacte amb el p. Josep.
La Festa de Sant Francesc d’Assís és el 4 d’octubre, dijous.
Misses a les 9h i a les 20h

