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ELOGI I CRÍTICA DE LA FAMÍLIA
1
Algú ha comparat la
família amb el mar. El mar,
vist de lluny, sembla un
mirall de plata. Ens hi
acostem, i a vegades la cosa
canvia. Sovint està tan mogut,
que no t’invita pas a ficar-t’hi
ni tan sols a passejar-te per la
seva platja. Tradicionalment
el mar ha estat símbol de
forces malèvoles. Quanta
gent ha estat engolida pel
mar... Tanmateix, tot i els
seus perills, el mar engloba
molta vida. Si t’hi capbusses,
descobreixes al seu fons una
vida extraordinària. – Semblantment, la família: vista de lluny sembla bonica, i ho és quan
hi ha un veritable amor que la fa cohesionada. Però a vegades està trasbalsada, i és
inhòspita. Per tal que sigui ideal, hauria de ser com un mar en calma i amb molta riquesa
interior.
2
La família també pot ser comparada amb un arbre. Un arbre, perquè tingui sanitat
ha de posseir unes bones arrels i que el tronc no sigui corcat. També li és molt important
l’escorça, la pell exterior. Si aquesta superfície està danyada, cremada o ratllada, l’arbre en
sofreix i pot arribar a morir. – Semblantment la família: cal que hi hagi sanitat en el seu
interior, i que no hi hagi ferides en l’exterior o superfície. Per tant: riquesa interior i
serenitat, i equilibri en l’exterior. Com n’és, d’important, tractar-se amablement...
3
En la família de Natzaret, formada per Josep, Maria i Jesús i potser altres familiars,
hi devia haver una gran sanitat o santedat; això no vol dir que no passessin dificultats,
però les superaven amb bona voluntat. Ens imaginem que en aquella família “segons el
cor de Déu” tots treballaven responsablement, compartien els sentiments manifestats amb
paraules i silencis respectuosos, amb gestos, mirades i somriures. Ens imaginem que es

tenien, l’un envers l’altre, detalls d’aquells que sorprenen i agraden i que tant ajuden a
superar algun moment de nervis o desencert. També s’hi devia compartir el dolor i els
possibles disgustos. S’hi devia viure com s’expressa sant Pau en la carta als de Colosses
(3,12-13): “Tingueu uns mateixos sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats:
sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als
altres i, si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho”.
4
En la família, els fills acostumen a donar molta vida, al costat d’alguns o molts
problemes. Són un estímul perquè els pares s’esforcin a actuar amb gratuïtat i a implicarse més en el teixit social que amb els anys va evolucionant. Tanmateix també pot formar
una perfecta família la parella que, per les raons que sigui, no pot gaudir d’uns fills.
5
L’amor esponsal autèntic pot ser considerat tot un regal de Déu. En visió de fe, és
Déu qui fa que dues persones es coneguin, s’estimin i es compenetrin. El llibre del Gènesi
explica poèticament com Déu va crear l’home i la dona. “Ets os dels meus ossos i carn de la
meva carn” (Gènesi 2,23). “Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i des
d’aquest moment formen una sola carn” (Gènesi 2,24). Tanmateix sempre caldrà estar alerta
perquè no es corrompi la relació d’amor i de puresa entre el baró i la dona i no es
transformi en un domini. Ho adverteix el mateix llibre del Gènesi 3,16: “Desitjaràs el teu
home, i ell et voldrà dominar”.
6
“La prolongació de la
vida fa que es produeixi alguna
cosa que no era comuna en
altres temps: la relació íntima i
la pertinença mútua s’han de
conservar per quatre, cinc o sis
dècades, i això comporta la
necessitat de tornar a escollir-se
una i altra vegada. Potser el
cònjuge ja no està apassionat
per un desig sexual intens que
el mogui cap a l’altra persona,
però sent el plaer de pertànyerse mútuament, de saber que no
està sol, de tenir un “còmplice”
que ho coneix tot de la seva vida i de la seva història i que ho comparteix tot. És el
company en el camí de la vida amb qui es poden enfrontar les dificultats i gaudir de les
coses boniques. Això també produeix una satisfacció que acompanya el desig propi de
l’amor conjugal. No podem esperar tenir els mateixos sentiments durant tota la vida. En
canvi, sí que podem tenir un projecte comú estable, comprometre’ns a estimar-nos i a
viure units fins que la mort ens separi, i viure sempre una rica intimitat”. Això, ho escriu el
Papa Francesc en l’Exhortació apostòlica “Amoris laetitia”, en el n. 162.
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 12: 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: Els joves i la vida cristiana (Bruno Bérdez))
11:30
Taula rodona
13:00
Eucaristia a la Cripta – Dinar (Cal haver-se apuntat (tel. 93 416 18 12: Lídia)
16:00
Documental “Caputxins 400 anys a Arenys”
17:00
Recital de música:
Germana Mònica (Maria Immaculada) i Carla Costa (carismàtica Bonanova)
SEGUEIX EL CURS DE CATEQUESI D’ADULTS
Dijous dia 17 de gener, a les 20:00, a Pompeia-Grup (Riera de Sant Miquel, 1 bis)
“Charles Péguy” - A càrrec d’Ignasi Mundet (Entrada lliure)
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE – Cap de setmana del 19 i 20 de gener
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo – Inscripcions: conselldelaic@caputxins.cat
PREGÀRIA CONTEMPLATIVA AMB CANTS DE TAIZÉ
Divendres dia 25 de gener, a les 20h -A la Cripta,
EUCARISTIA PRESIDIDA PEL SR. CARDENAL DE BARCELONA,
Monsenyor Joan Josep Omella
Dissabte dia 26, a les 7 de la tarda (19:00)
ATENCIÓ:
Dijous dia 3 de gener, a Santa Maria del Mar, a les 8 del vespre (20:00h)
Pregària de Taizé a Barcelona, amb els germans de Taizé

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 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 dimecres, de 10h a 13h.
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.

