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L’ALTÍSIM, EL MEU ÍNTIM...
1
Sant Francesc d’Assís comença el seu Càntic de les creatures amb aquestes paraules:
“Altíssim totpoderós i bon Senyor, vostres són les llaors, la glòria, l’honor i tota benedicció. A Vós
sol, Altíssim, se us adiuen i cap home no és digne d’anomenar-vos”. “Altíssim” aquí és sinònim
de Sant o Santíssim, i, naturalment, es refereix a Déu. Ja ho trobem en l’evangeli: “Serà
anomenat Fill de l’Altíssim” (Lluc 1, 32) o també: “Sereu fills de l’Altíssim” (Lluc 6, 35).
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Per a Francesc d’Assís, l’Altíssim no és
solament el Déu Pare Creador, sinó tota la Santa
Trinitat, com ho expressa en l’oració final de la
Carta a tot l’Orde: Senyor! Feu que “interiorment nets,
interiorment il·luminats amb el foc de l’Esperit Sant,
puguem seguir les petjades del vostre Fill estimat, nostre
Senyor Jesucrist, i per la vostra sola gràcia arribar a Vós,
Altíssim, que en Trinitat perfecta i en simple Unitat,
viviu i regneu i sou glorificat, Déu totpoderós, pels segles
dels segles”. Per tant, Jesucrist és també l’Altíssim, ja
que és el Verb encarnat o la Segona Persona de la
Trinitat que es feu home. Per això, davant el
Crucifix de Sant Damià, al començament de la seva
conversió, Francesc podia pregar així: “Déu sobirà i
gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor i doneu-me
una fe recta, una esperança certa i una caritat perfecta,
seny i coneixement, Senyor, per tal que acompleixi el
vostre sant i verídic manament”. I en la Darrera
voluntat per a les Dames Pobres de Sant Damià (la germana Clara i companyes), diu: “Jo,
fra Francesc, petitó, vull seguir la vida i la pobresa de l’Altíssim Senyor nostre Jesucrist i de la seva
santíssima Mare, i perseverar-hi fins a la fi”.
3
Sant Francesc, ¿com s’imaginava Déu? Devia ser deutor de la seva època, en què
prevalia la idea que la Terra era el centre de l’univers, i que Déu ho governava tot des del
Cel dels cels. Tanmateix per a Francesc la imaginació no era pas allò més important. Per a
ell, l’important era la relació amorosa amb Déu i viure en la seva santa voluntat. Doncs bé:
Per a ell, l’important era conèixer i seguir Jesucrist. I allò que més l’apropava a Jesús era
l’Eucaristia, “perquè res no veig corporalment en aquest segle del mateix Altíssim Fill de Déu sinó
el seu santíssim cos i la seva santíssima sang” (Testament, 10).

4
Sant Francesc lloava i pregava Déu tant en plena naturalesa com amagat dintre una
cova o sota una bauma. Tant podia sentir-se embolcallat per Déu que omple l’ample
univers, com imaginar-se’l reclòs en l’íntim del seu esperit. A partir d’allò que digué Jesús:
“El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és el meu germà, la meva germana i la meva
mare” (Mateu 12, 49) i d’aquell altre text: “Qui m’estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare
l’estimarà i vindrem a fer estada en ell” (Joan 14, 23), Francesc fa aquesta curiosa aplicació:
“Que en són de benaurats i beneïts, ells i elles, mentre fan tals coses i hi perseveren, perquè reposarà
damunt d’ells l’esperit del Senyor i hi farà habitació i sojorn, i són fills del Pare celestial, del qual
fan les obres, i són esposos, germans i mares de nostre Senyor Jesucrist. Som esposos quan, per
l’Esperit Sant, l’ànima fidel s’uneix a nostre Senyor Jesucrist. Li som germans, quan fem la
voluntat del Pare que està en el cel. Mares, quan el portem al cor i al nostre cos per l’amor diví i una
consciència pura i sincera; l’infantem per un sant obrar que ha de brillar com un exemple per als
altres” (Primera Carta als Fidels, 1, 5-10).
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Semblantment a sant Francesc, també nosaltres podem sentir Déu vivint en l’íntim
del cor i podem trobar-lo en els llocs més amagats. Ja ho deia Jesucrist: “Tu, quan preguis,
entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi amb pany i clau i prega el teu Pare, present en els llocs
més amagats” (Mateu 6,6).
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Sigui en plena naturalesa, sigui entrant
dintre la cambra del nostre cor on Déu hi
sojorna, la nostra relació amb Déu ha de ser
plena de confiança. Si per una part és el Déu
Altíssim..., per altra part és el meu Íntim.
Sant Francesc ho expressava dient: “Deus
meus et omnia”, és a dir, “Déu meu, el meu
Tot”. I una expressió de contingut semblant
és la que Francesc repetia amb fervor a la
Verna abans de l’estigmatització: “¿Qui sou
Vós, dolcíssim Déu meu, i qui sóc jo, cuc vilíssim
i inútil servent vostre?” (Consid. Llagues III).
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El creient que es familiaritza amb Déu
i se’l sent molt “seu”, pot estar en perill de
voler manipular-lo (inconscientment, esclar!)
segons els propis desigs, sentiments i potser
capricis. Aquest perill desapareix si, alhora
que un prega amb fervor individualment,
comparteix la pregària de la Comunitat, com feia sant Francesc. La Litúrgia ens fa parlar
en plural i ens situa en un marc més realista. I la Litúrgia té la solera o l’experiència de
segles de Cristianisme.
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.

Dijous 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.
Divendres dia 4 d’octubre, Solemnitat de sant Francesc:
A les 19h: MISSA CONCELEBRADA, amb Vespres.
Dilluns dia 7 d’octubre
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
A les 19h: MISSA CONCELEBRADA, amb Vespres.
Cap de setmana del 12-13 d’octubre:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat

18 d’octubre, divendres, a les 20h,
Al convent (Av. Diagonal, 450)
CATEQUESI D’ADULTS:
L’origen de l’arquitectura cristiana,
per Jesús Bonjoch

CURS D’ESTUDIS FRANCISCANS
A LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
(Carrer de la Diputació, 231, Barcelona)

22 d’octubre, dimarts, a les 19:30
(A la Cripta de Pompeia):
Pregària de la Família Franciscana
per la pau, segons “L’esperit d’Assís”.

Introducció a l’espiritualitat franciscana
Professors: Josep Manuel Vallejo
Fra Jacint Duran

25 d’octubre, divendres, a les 20h
(A la Cripta de Pompeia):
Pregària contemplativa amb cants de
Taizé.

Tots els Dimarts,
des del 17 de setembre fins al 14 de generHorari: De 19:00 a 21:00

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’Ajudaresta 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
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.

Festa de sant Francesc, divendres dia 4 d’octubre
Misses: A les 9h,
i a les 20h (Missa solemne amb la Commemoració del Trànsit o Mort del Sant)
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.

