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PER A MI, TU ETS UNA PERSONA SAGRADA
1
Vaig començar a viure i ja no deixaré mai més d’existir. Després de mils
d’anys que hi ha vida humana sobre la terra, tot just ara, en aquest moment històric,
jo tinc consciència de viure. Pensar això, em porta a una reflexió profunda: Cert, és
gràcies als meus pares que tinc vida, però penso que més aviat és Déu qui ha volgut
que jo existís ara en el temps present i després en l’eternitat. Ell vol que “jo sigui jo”.
2
Aquesta és la meva vivència, aquest és el meu pensament. I paral·lelament a
mi, hi ha milions de persones arreu del món que tenen una vivència semblant. Això,
ho veig com una gran meravella: cada u és ell mateix amb la seva pròpia
consciència. I amb criteri de creient, afegeixo: Per a cada u, Déu li és personalíssim.
Sí! Déu és tan gran que no cap en tot l’univers, però es fa tan petit i assequible que
cap en el cor de la persona...
3
Déu estima tothom amb un amor particularitzat.
Déu és el Creador i Pare, i també, en Jesucrist, és el
Germà i Amic de cada u. Davant Déu no hi ha
categories: tant li és un pobre com un ric, un home com
una dona; un ancià com un infant; una persona sana
com una persona malalta; una persona molt agraciada
físicament com una de menys agraciada; una persona
intel·ligent com una persona amb problemes
intel·lectius; una persona creient com un ateu, etc. Tots
som família de Déu, tots som “sagrats”.
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Des de la meva perspectiva de creient entrat en
anys, miro totes les persones amb un immens respecte.
Pot ésser que aquell sigui un pocavergonya, tanmateix jo considero que és una
persona “sagrada”. Des de la meva experiència i per les confidències rebudes de
molta gent, he arribat a la conclusió que ningú no és sant del tot: tots tenim moltes
coses per penedir-nos o, si més no, per doldre’ns de no haver fet més bé al llarg de
la nostra vida. Per això demano a Déu que em guardi de fer el mal i també que me’l
facin.

5
Totes les persones portem dins nostre un designi misteriós d’amor; en el més
íntim de l’ànima portem impresa la imatge de Déu. “Mireu quina prova d’amor ens ha
donat el Pare: Déu ens anomena fills seus, i ho som. Però el món no ens reconeix, perquè no
l’ha reconegut a Ell. Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat allò que
serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants a Ell, perquè el veurem tal com és.
I tothom qui té aquesta esperança en Ell es torna pur, tal com Jesucrist és pur” (1 Carta de
Joan, cap. 3, 1-3). “Tots hem estat creats per a allò que l’Evangeli ens proposa: l’amistat
amb Jesús i l’amor fratern” (Papa Francesc, Evangelii Gaudium, 265).
6
La qualitat
de “sagrat” no ens
ve
per
una
consagració
especial a Déu, per
exemple,
pel
Baptisme, sinó que
tothom és sagrat
pel sol fet de ser
persona humana. Els “drets humans” (sagrats), els tenim des que som engendrats
per a aquest món. Abans de néixer i mentre som nadons, tenim més drets que
obligacions. Però a mesura que creixem en humanitat, els drets i les obligacions van
de bracet. Per exemple, tinc dret al treball i a l’habitatge, però simultàniament tinc
l’obligació d’espavilar-me per obtenir-los. Segons la Declaració Universal dels Drets
Humans (aprovats i proclamats en l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 10
de desembre de 1948), jo tinc dret a viure lliurement i amb seguretat (n. 2), i tinc
dret a la llibertat d’opinió i d’expressió (n. 19), per exemple a triar lliurement la
religió i a practicar-la com em sembli (n. 18). Però com que “tots els éssers humans
neixen lliures, amb els mateixos drets i la mateixa dignitat” (n. 1), jo he de respectar
els drets dels altres. La nostra llibertat i els nostres drets només estan limitats pel
reconeixement i el respecte necessari a la llibertat i als drets dels altres (n. 29).
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Pregària:

Gràcies, Senyor, perquè sé que existeixes
i estàs present en el món i en la meva vida personal.
Gràcies per tot el que de bo tinc, ja que tot és per benvolença teva.
Ajuda’m a ser una persona ferma, valenta i decidida.
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.
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo.
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h.

Cap de setmana del 9-10 de novembre:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE
A càrrec de la Germana Begoña Fornes
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat

21 de novembre, dijous, a les 20h,
CATEQUESI D’ADULTS:
Dante Alighieri,
a càrrec d’Alfons Garrigós,
29 de novembre, divendres, a les 20h
(A la Cripta de Pompeia):
Pregària contemplativa amb cants de Taizé.
CURS D’ESTUDIS FRANCISCANS
A LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
(Carrer de la Diputació, 231, Barcelona)

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

