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REFRANYS  CATALANS  DE  REGUST  CRISTIÀ 
 
 Totes les cultures tenen el seu refranyer. Els refranys, aforismes i proverbis sintetitzen, en certa manera, 

la saviesa popular. Esclar que a vegades un refrany sembla que contradigui un altre. De fet, hi ha moltes 

maneres de pensar (“Tants caps, tants barrets”). Molts dels refranys són de tipus moralitzant. I la inspiració 

d’aquestes dites pot venir de qui sap quina cultura (jueva, grega, romana, oriental) o simplement de la pròpia 

experiència del poble. Aquí ens entretenim a recollir alguns refranys moralitzants d’un cert regust cristià. Per 

això després de cada grup de refranys, hi afegim un text bíblic.  
1 Pau – Harmonia 
Si véns per bé, no et quedis al carrer. Si véns per mal, no passis del portal. 

La clau és la pau. 

A la taula de sant Francesc, on hi mengen dos hi mengen tres. 

Fes bé i no facis mal, que altra cosa no cal. 

Més val cabana buida, que casa plena de llops. 

No diguis de l’absent, el que no diries del present. 

Els homes es troben, les muntanyes no. 

La desunió destrueix, i la unió fa la força. 

Capa esquinçada, no guarda del fred. 

 “Quan entreu en una casa, digueu primer: Pau en aquesta casa” (Lluc 10,5). 

2 Senzillesa – Humilitat 
Vés amb el cor a la mà, però no te’l deixis robar. 

¿Vols ésser gran? Fes-te petit. 

S’agafen més mosques amb una gota de mel que amb un barril de vinagre. 

Qui mal no fa, mal no pensa. 

 “Feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor” (Mateu 11,29). 
3 Hipocresia – Sinceritat 
Qui m’ha lloat més que no calia, o m’ha enganyat o enganyar-me volia. 

Alguns entren llepant, i en surten mossegant. 

Qui no entra pel portal, sol eixir per la finestra. 

No hi ha pitjor sord que el qui no vol oir. 

Ja pots xiular, si l’ase no vol beure. 

 “¿Per què em poseu a prova, hipòcrites?”(Mt 22,18). 

4 Treball – Mandra 
Qui no té res a fer, el gat pentina. 

Fer vida de burgès: menjar, jeure i no fer res. 

El que puguis fer avui, no ho deixis per demà. 

Qui dorm i no treballa, molts cops badalla.  

Abans és l’obligació que la devoció. 

Per girar-se de costat, moltes misses s’han deixat. 



Déu ens dona les mans, però no ens llaura els camps. 

Contra la mandra, un bon bastó. 

 “Qui no vulgui treballar, que no mengi” (“Tess. 3,10). 

5 Males companyies - Temptacions 

Si amb gent dolenta vas, el que ells fan també faràs. 

Mals companys i el llop, ni de lluny ni de prop. 

Qui va de nits, molt ensopega. 

La vanitat fa caure Eva en el pecat. 

Qui oli toca, els dits se n’unta. 

Home previngut, mai no és vençut. 

Si t’has vençut a tu, no et vencerà ningú. 

 “No permeteu que caiguem en la temptació” (Mateu 6,13). 

6 Veritat - Valentia 

Es pot callar la veritat, però el mentir és pecat. 

¿Vols mentir? Digues el que sents a dir! 

Per temor, no perdis l’honor. 

Al metge, al confessor i a l’advocat, digue’ls sempre la veritat. 

S’atrapa més aviat un mentider que un coix. 

 “Digueu sí, quan és sí; no, quan és no. El que es diu de més, ve del Maligne” (Mt 5.37) 

7 Males llengües 
Pica més que l’escorpí la llengua d’un mal veí. 

Les llengües no són tisores, però són talladores. 

A boca tancada, no hi entren mosques. 

 “La llengua és un foc, tot un món de malícia” (Jaume 3,6). 

8 “Tal faràs, tal trobaràs”  
El que sembraràs, allò colliràs. 

Qui sembra caritat, cull amistat. 

Amor amb amor es paga. 

Si vols que diguin bé de tu, no diguis mal de ningú. 

El que no vulguis per a tu, no ho vulguis per a ningú. 

Qui la fa, la paga. 

Qui el cel escup, a la cara li cau. 

 “El fruit de la justícia neix de la llavor que han sembrat en esperit de pau” (Jaume 3,18). 

9 Coneixença pròpia 
Mira’t a tu mateix i no diràs mal de ningú. 

Cap geperut no es veu el gep, ni cap banyut les banyes, ni cap cec les lleganyes. 

Tothom vol la justícia, però no per casa seva. 

 “¿Com és que no t’adones de la biga que hi ha en el teu ull?” (Mateu 7,3). 

10 Camí segur 
No deixis la carretera per la drecera. 

Bon camí sempre és drecera. 

Déu escriu recte amb ratlles tortes. 

No fugis de la creu: te la trobaràs a tot arreu. 

 “Jo sóc el camí, la veritat i la vida” (Joan 14,6).                                   

 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 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. 
 
20 de febrer, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) 
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura, Art i Cristianisme III 
“Graham Green” a càrrec Sílvia Coll-Vinent. 
 
28 de febrer, divendres, a les 20:00 
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia). 
 

Cap de setmana del 29 febrer i 1 de març: 
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE. 
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo. 
Informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat 
 



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. 
 
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 
Visita i atenció als malalts: 
Posar-se en contacte amb el p. Josep (93 319 00 87 // 696 26 24 55 
Servei social (Grup d’ajuda als pobres): 
Entrevistes: Els DIMECRES, de 10h a 13h. 
 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE L’AJUDA: 
1 de febrer:  Missa vespertina, a les 20h, amb Benedicció de les candeles. 
2 de febrer: 
A les 9:30:  Benedicció de les Candeles i Eucaristia - Pregàries i Goigs a la Mare de Déu 
A les 12h: Missa solemne, concelebrada – Amb Benedicció de les candeles. 
A les 20h: Benedicció de les Candeles i Eucaristia 

Pregàries i Goigs a la Mare de Déu 
 


