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JESUCRIST, EL “DÉU-AMB-NOSALTRES”
El cristianisme aproxima Déu als homes. Els cristians creiem que Déu s’ha fet
home; confessem que Jesucrist és el Déu encarnat, l’Emmanuel o Déu-amb-nosaltres.
Per això, després del pas de Jesucrist per aquest món, ja no és tan necessari alçar els
ulls enlaire, als núvols, per trobar-hi Déu i invocar-lo. Podem trobar-lo vivint en
l’amor, servint Jesucrist en la persona dels més petits i necessitats (vegi’s Mateu 25,
34-40). Per a trobar Déu no cal sortir d’aquest món, sinó acostar-nos a Jesús.
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Jesucrist és el centre de la Creació i de la Història. Així ens el presenten dos
himnes de la primera comunitat cristiana:
“Jesucrist és la imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu
ha creat per ell totes les coses... Tot ha estat creat per ell i destinat a ell” (Colosses 1, 16).
“Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava en Déu i la Paraula era Déu.
Ell estava amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res no hi ha vingut sense
ell. En ell hi ha la vida, i la vida era la llum dels homes... Era present en el món..., i el món no
l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut,
als qui creuen en el seu nom, els ha concedit de ser fills de Déu... El qui és la Paraula s’ha fet
home i ha habitat entre nosaltres... De la seva plenitud, tots nosaltres n’hem rebut gràcia sobre
gràcia... A Déu, ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és
qui l’ha revelat” (Joan 1, 18).
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Jesucrist és el rostre humà
de Déu. Déu ens ha parlat en
Jesucrist. Ell ens ha parlat de
l’amor misericordiós de Déu.
Només Jesús ens ha manifestat
com és Déu. Ara sabem com ens
mira Déu quan sofrim; com ens
busca quan ens perdem; com
ens entén i ens perdona quan el
neguem. En Jesucrist, Déu ha
volgut sofrir en la pròpia carn els nostres interrogants, sofriments, impotència. Potser
no sentirem que respon amb paraules als nostres perquès de tant dolor i humiliacions,
però Déu ens parla amb els fets, compartint la nostra existència (Pagola). En Jesucrist

se’ns revela la gràcia i la veritat de Déu... Aquesta és la Bona Notícia que ens ha
comunicat Jesucrist, nostre Senyor.
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Tanmateix, no tothom troba que sigui una Bona Notícia això de creure en un
Déu i de viure a la seva Presència. Hi ha qui declara solemnement que “Déu no
existeix” o que “Déu ha mort”. Cert que a vegades hom ha fet una caricatura de Déu,
i llavors pot semblar que fa nosa. Però el Pare celestial, de qui parla Jesucrist, no és
pas cap caricatura de Déu. En Jesucrist, Déu està tan unit a la Humanitat que és la
gran inspiració de l’Humanisme. Jesucrist és senzillament el Projecte de Déu sobre la
Humanitat. Per això pretendre prescindir d’aquest Déu podria portar a la mort o a la
desaparició de l’home. La humanitat necessita ser salvada del mal, de les injustícies i
de la violència; necessita ser perdonada i reorientada cap a una vida més digna del
ser humà. I aquesta salvació és la que se’ns ofereix en Jesucrist (Pagola). Necessitem
que Déu neixi de nou en nosaltres. Necessitem poder celebrar cada any, amb
autenticitat, el Nadal del Senyor.
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La contemplació del Naixement de Jesús ens desvetlla la tendresa i ens el fa
sentir molt proper. I la tendresa envers Jesús és la mateixa que hem de tenir envers
Déu, l’Altíssim i alhora l’Humil i l’Assequible. ¿Com podríem tenir por d’un Déu que
es fa petit, un Nadó? Si Déu ha volgut “jugar” a ser un Nen, ¿per què no li seguim el
joc..., i li parlem amb l’afecte i la tendresa que tractaríem un Infantó? Deia santa
Teresa de l’Infant Jesús: “Jo no puc tenir por d’un Déu que s’ha fet tan petit per mi.
Simplement l’estimo!” Però, esclar!, no podem desfigurar el Nadal amb els nostres
capricis; llavors seria impossible comprendre el Misteri que engloba.
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.
Dia 5 de desembre, dijous, a les 19:30h
Cripta de Pompeia: RECÉS D’ADVENT. Presideix: Fra Arun, un germà caputxí de l’Índia.
Dies 6, 7 i 8 de desembre:
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo.
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
Dia 12, dijous, a les 19:30, a la Cripta de Pompeia,
Presentació del nou llibre de Fra Valentí Serra: El nostre Pessebre. Tradició, història i simbolisme.
Dia 13, divendres, a les 20:30, a la Cripta de Pompeia,
Concert, en benefici de AJUTSI, per a una escola de l’Índia.
Dia 19, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) (Entrada lliure)
FORMACIÓ D’ADULTS: Mossèn Ballarín, a càrrec de Eduard Rey.
20 de desembre, divendres, a les 20h, a l’església:
Celebració comunitària del perdó. Presideix: Mateu Sanclimens
A continuació, el mateix dia 20, a les 21h.,
Presentació de l’Associació ENTRESOL (per l’Habitatge) i Concert.
24 de desembre, dimarts, Misses a les 7h. i a les 8h i a les 20:30 (Missa del Gall)
25 de desembre, Dia de Nadal, Misses: A les 10:30, 12:30 i 19h
26 de desembre, Festa de Sant Esteve, Misses: A les 8:30 i a les 19h

Sobretot durant les festes nadalenques, recordem-nos del pobres.
Ajudeu-nos a ajudar-los en l’acció social que desenvolupem.

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.

Celebració comunitària del perdó: Dimecres 18 de desembre, a les 20:00h
Recés d’Advent: Dissabte 21 de desembre, a les 17:30
Dia 24, dimarts, Misses a les 9h, i per ser vigília de Nadal:
A les 20:00, Missa dedicada especialment als infants.
A les 22:30, Missa solemne (“del Gall”).
Dia 25, Nadal: Misses a les 9:30h, 12h i 20h
Dia 26, Festa de Sant Esteve: Missa a les 9h (La porteria restarà tancada)
Dia 31: Missa a les 9; i a les 20: Missa per la pau.
CAMPANYA DE NADAL- Convent de l’Ajuda
Recollim queviures i joguines per a les famílies
pobres.
Deixar-ho a la porteria.
També acceptem almoines.
Donar-ho a la porteria o a algun dels frares.
Us ho agraïm de tot cor.

