Caputxins de
Març 2019
¿QUÈ ÉS EL “CEL”, I ON ÉS?
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Quan diem “cel”, a vegades ens referim a l’univers en general. Però, ¿què és i
on és el Cel de Déu? Certament, Déu no habita pas en un lloc físic de l’univers. No
hem d’imaginar-nos que el Cel o el Paradís es trobi en cap estrella del firmament.
Sempre s’ha dit que Déu és “Esperit”. Per tant, no hem d’imaginar-nos un “Cel”
amb estances físiques ni amb un tron reial. En una catequesi que va fer el Papa
Joan-Pau II, el 21 de juliol de 1999, deia: “En el marc de la Revelació sabem que el “Cel”
o la “Benaurança”, en la qual ens trobarem, no és una abstracció ni tampoc un lloc físic
entre els núvols, sinó una relació viva i personal amb Déu. Cal mantenir sempre una certa
sobrietat quan descrivim les últimes realitats (el Més-enllà), ja que la seva representació
resulta sempre inadequada”.
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Però com que els humans necessitem imaginar-nos les coses d’una manera o
altra, per això se’ns ha parlat en imatges. Per exemple, Jesucrist va dir: “A casa del
meu Pare, hi ha lloc per a tots; si no n’hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi
estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també
vosaltres estigueu allà on jo estic” (Joan 13, 2-3). I l’autor del llibre de l’Apocalipsi,
s’ho imagina així: “Déu eixugarà totes les llàgrimes dels ulls, i no existirà més la mort, ni
dol, ni crits, ni sofriment, perquè les coses d’abans han passat” (Ap. 21,4). “Feliços els
convidats al banquet de les noces de l’Anyell (el Crist)” (Ap. 19,9). La realitat
sobrenatural és, certament, molt diferent del que ens puguem imaginar. “Cap ull no
ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als
qui l’estimen” (1 Co, 2,9). “Glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer
infinitament més de tot el que som capaços de demanar o entendre” (Efesis, 3,20).
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El “cel” és Déu mateix. Com que
“Déu és amor” (1 Joan 4,8) i “El qui està en
l’amor està en Déu, i Déu està en ell” (1
Joan 4,16)..., quan jo estimo de veritat,
Déu està en mi, el meu cor (la meva
ànima, la meva consciència) és un Cel.
Quan en la meva família o en la meva
comunitat ens estimem, Déu hi és: allò és
un Cel. El Cel és la plenitud d’intimitat

amb Déu. “El Cel és la comunitat benaurada de tots els qui estan perfectament incorporats
a Crist” (Catecisme de l’Església catòlica, n.1026). Ara bé: “La situació de felicitat i pau
en què ens situarà la comunió definitiva amb Déu, en certa manera es pot anticipar avui,
tant en la vida sacramental, que té per centre l’Eucaristia, com en el do de si mateix
mitjançant la caritat fraterna”, deia el Papa Joan-Pau II en la catequesi esmentada.
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Mirem com s’expressaven els antics Pares (o Escriptors) de l’Església:
Sant Agustí (354-430): “Les paraules ‘Pare nostre que esteu en el cel’ bé poden ésser
referides al cor dels justos en els quals Déu hi habita com en el seu temple. Per això també el
qui prega desitjarà que en ell hi tingui estada Aquell a qui invoca”.
Sant Ciril de Jerusalem (380-444): “Els ‘cels’ prou podrien ésser també aquells que
porten la imatge del món celestial, entre els quals Déu hi habita i s’hi passeja”.
Sant Joan Crisòstom (347-407): “Tancat a la presó, Pau habitava en el cel i rebia els
assots i les ferides amb més llibertat que la dels qui s’emporten els trofeus; els mateixos
dolors, els tenia per premis: d’aquí ve que els anomenés gràcia”.
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El Catecisme de l’Església catòlica (n. 2794) diu: “L’expressió bíblica ‘Que esteu
en el cel’ no significa un lloc o “l’espai” sinó una manera de ser; no un allunyament de Déu
sinó la seva majestat. El nostre Pare no és a “fora”: Ell es troba més enllà de tot el que
puguem entendre de la seva Santedat. Precisament perquè Ell és tres vegades Sant, es troba
molt a prop del cor humil i contrit”. Doncs bé, després d’aquestes reflexions,
m’atreveixo a adreçar a Déu aquesta pregària des del cel del meu cor:
Déu meu, font de la Vida, de l’Amor,
de la Tendresa! Oh Pare amorós! Oh
Jesucrist, Mestre i Amic! Oh Esperit Sant
consolador! Gràcies perquè m’estimeu i
m’habiteu! Quan estic en comunió amb Vós i
amb els germans, experimento molta pau: la
meva ànima esdevé un Cel. Us percebo
interiorment! Però no us vull empetitir
pensant que sou “meu”. Més aviat jo sóc
“vostre”. Vós ho ompliu tot, ho estimeu tot.
Jo “respiro” en Vós... Feu que no em separi
mai de Vós...
Quan em mori, s’esquinçarà el vel
terrè que m’impedeix veure-us amb claredat.
Permeteu-me, però, que ja ara us vegi amb
els ulls de la fe; permeteu-me estimar-vos i abraçar-vos amb tot l’ardor del meu cor.
Oh Déu, ric en misericòrdia: feu-me humil per acceptar les meves grans
limitacions; deixeu que us canti, agraït, per vostre immens Amor. Amén!
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 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.
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo.
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h.
6 de març, dimecres de cendra:
En totes les misses es fa el ritu d’imposició de la cendra.
Cap de setmana del 9 i 10 de març:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo.
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
14 de març, a les 19:30: Recés de quaresma (a la Cripta).
Camí pel desert : Presideix fra Josep Manuel Vallejo.
15, 22 i 29 de març, divendres, a les 19:30:
VIACRUCIS, a l’església (Cada divendres de quaresma)
21 de març, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura, Art i Cristianisme
Van Gohg, l’home de fe, a càrrec de Miquel Oliveras
29 de març, 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, 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.
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.
6 de març, dimecres de cendra:
En totes les misses (a les 9h i a les 20h) es fa el ritu d’imposició de la cendra.
Dia 23 de març, dissabte, a les 17:30h:
RECÉS DE QUARESMA - A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo.

Pot ésser d’interès:
San Francisco y Al-Kamil
El encuentro de los hijos de un mismo Dios
Diàleg d’un cristià i un musulmà,
recordant la trobada de Francesc d’Assís
i el Soldà d’Egipte, en 1219.
Dia: 30 de març de 2019, dissabte
Lloc: Carrer Santaló, 80 / Hora: 11 del matí

