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OORRGGAANNIITTZZAA  
  

CCOONNSSEELLLL  DDEE  
LLAAIICCSS  

  
CCaappuuttxxiinnss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

 
 

 
 

MMííssttiiccss  ii  ssaannttss  
ffrraanncciissccaannss..  

EEllss  bboojjooss  ddee  DDééuu  
  

 

TTRROOBBAADDAA  
FFRRAATTEERRNNAA  

  

1144  ddee  ggeenneerr  ddee  22001177  
Pompeia Grups 

Riera de Sant Miquel 1 bis  



 
 

 
 
Quan hom llegeix la vida dels sants franciscans, i 
en concret caputxins, s’adona que es 
caracteritzen per quelcom que la tradició 
anomena “seràfic”, que és un amor 
extraordinari, un amor que no calcula. Sant 
Francesc transmet als seus frares un amor a Déu 
sense límits, un amor “seràfic”. No vol que els 
seus frares es limitin a estimar Déu d’una 
manera normal; vol que estiguin  bojos per Déu. 
L’amor fratern viscut per sant Francesc i per 
tota la nostra tradició és també un amor 
“seràfic”. Aquests frares que perdonen 
l’imperdonable, com les anècdotes de fra 
Leopoldo d’Alpandeire, o l’amor als pobres dels 
nostres germans almoiners que donen tot el 
que tenen als desvalguts, o aquests frares que 
incansablement predicaven l’evangeli esgotant 
totes les seves forces, un Padre Pío o un 
Leopold Mandic que es consumeixen al 
confessionari, o una Margarida de Cortona que 
estima veritablement amb un amor seràfic 
sembrant incansablement la pau a Cortona i 
consumint-se d’amor a Déu... No hi ha cap dels 
nostres sants que siguin “normals”... Tots són 
extraordinaris en la seva manera d’estimar, 
estimen Déu d’una manera molt forta i sense 
càlculs, començant pel nostre Ramon Llull que 
també té aspectes seràfics, de voler donar la 
vida per Jesús i d’emprendre projectes 
impossibles... Àngela de Foligno, Jacopone da 
Todi, Feliu de Cantalice... i un núvol immens que 
ens envolta de “bojos de Déu”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

MMÍÍSSTTIICCSS  II  SSAANNTTSS  FFRRAANNCCIISSCCAANNSS..  EELLSS  BBOOJJOOSS  DDEE  DDÉÉUU 

10:00 h Pregària 
 
10:15 h Ponència:  “Bojos de Déu. Els sants franciscans” 

Fra Lluís Arrom 
 
11:00 h Aproximació a: 

Santa Elisabeth d’Hongria: Enric Emo 
Sant Bonaventura: Fra Jacint Duran 
Fra Eloi de Bianya i companys: Fra Eduard Rey 
Fra Pere Vila: Fra Mateu Sanclimens 

 
12:00 h Descans 
 
12:30 h Experiència d’acompanyament a dones en situació 

d’exclusió social: “El lloc de la Dona” 
  Maria del Mar Galceran 
 
13:15 h Eucaristia a la Cripta 
 
14:00 h Dinar 
  Cal avisar la Sra. Lídia Tel. 93 416 18 12 
  (de dilluns a divendres de 16 h a 19:30 h). Preu: 12 € 
 
16:00 h Cinefòrum: “Un hombre para la eternidad” (La vida de  

sant Thomas More). Presenta Anna Casas.  
 

Està previst servei de guarderia, cal avisar amb temps. 


