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FRASES PER PENSAR 

 

Si un vol pensar, no és pas que no hi hagi frases que l’hi ajudin. Els refranyers 
populars són abundants. A part d’això, tothom és capaç d’expressar en una breu frase un 
sentiment ben personal, i compartir-lo. A vegades passa que un s’ha empassat una frase de 
qui sap qui i, perquè ell l’ha comentada o l’ha deixada escrita, ja la hi atribueixen. 

Algunes de les frases que trobareu a continuació podrien portar firma, però aquí 
prescindim de l’autor, a voltes incert, per quedar-nos amb el contingut. El que sí és de 
collita pròpia és l’aplicació o comentari que posem en cursiva. 

 
 
1 
Quan algú et tira sal sobre la pell, només te’n sentiràs si hi tens una ferida. 
 Procurem tancar les ferides de l’ànima. 

2 
El qui dona, no ha de recordar-se’n més; el qui rep, no ha d’oblidar-se’n mai més. 
 Secrets de bona convivència... 

3 
Ningú no és responsable de la cara que té, però sí de la cara que posa. 
 L’expressió de la cara depèn de tu. 
4 
Una oca és elegant quan neda, però fa el ridícul quan camina. 
 Siguem el que som! 

5 
Si no vols sacrificar-te, no estimis; ara bé, si no vols estimar, per a què vols viure? 
 Viure per a estimar... 

6 
El bé no fa soroll, i el soroll no fa bé. 
 Siguem discrets, per favor! 



 
 
7 
El món exterior potser et farà patir; però només tu pots amargar-te la vida. 
 Siguem lliures interiorment! 

8 
En la vida no és tan important tenir bones cartes com saber jugar bé les que tenim. 
 Aprofitem les qualitats i oportunitats que tinguem... 

9 
Les flors existeixen per a ser belles; els homes existeixen per a ser bons. 
 La bondat és bellesa. 

10 
No s’ofega el qui cau al riu, sinó el qui queda submergit en ell. 

Si ensopeguem, alcem-nos tot seguit! 

11 
Un error no es converteix en veritat pel sol fet que tothom cregui en ell. 
 La veritat no depèn de cap referèndum. 

12 
Quan les flors s’assequen, deixen caure a terra unes llavors. 
 La joia d’envellir...  

13 
Per a sentir-se satisfets amb coses senzilles, cal tenir una ànima gran. 
 Cal ser humil i agraït. 

14 
Necessito mil motius per a fer un esforç; però només una petita excusa per a no fer-lo. 
 Ai, l’autoengany! 

15 
Déu proveeix d’aliment els ocells del bosc, però no els porta pas el menjar al niu. 
 Déu ens vol actius, treballadors. 
16 
Existeix com a mínim un racó de l’univers que de ben segur pots millorar: ets tu mateix. 
 Creem amor, i hi haurà més amor... 

 



17 
Podran tallar totes les flors, però no podran aturar la primavera. 
 “Soldats vençuts d’una causa invencible” (Pere Casaldàliga) 
18 
La inspiració existeix, però ha de trobar-te treballant. 
 Comencem la feina demanant inspiració... 

19 
És millor ser rei del teu silenci que esclau de les teves paraules 
 Cal parlar amb discreció. 

20 
No embrutis la font que ha apaivagat la teva set. 
 Cal ser respectuosos i agraïts. 

21 
Ni hi ha vent favorable per al qui no sap a quin port es dirigeix. 
 Si es tenen ideals, algun vent ajudarà. 

22 
El pessimista es queixa del vent; l’optimista espera que canviï; el realista ajusta les veles. 
 Que el contratemps no ens paralitzi... 

23 
Ningú no és tan ric com per a poder comprar el seu propi passat. 
 El passat és passat: ni l’esborraràs ni el crearàs... 



CONVENT  DE  POMPEIA (DIAGONAL, 450) 

Durant el mes d’octubre aquest any: 
Horari de Porteria:  
De dilluns a dissabte: De 9h a 13h. 
A les tardes la porteria restarà tancada. 
Diumenges i festes: De 10h a 13h. 
El nostre Santuari resta obert: 
Dies feiners: De 6:30 a 13h, i de 18h a 20h. 
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h. 
Diumenges: De 10h a 13:30, 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 festes només civils: A les 8:30 i 19h. 
Diumenges i festes de precepte: A les 10:30, 12:30 i 19h. 

Atenció! 
Dia 7 d’octubre: Festa de la Mare de Déu del Roser. Missa solemne a les 19h. 
Dia 15 d’octubre: CONFERÈNCIA: L’ORIGEN DE L’ARQUITECTURA CRISTIANA, 

a càrrec de Jesús Oliver-Bon-joch 

En forma presencial (amb mascareta) (a l’església) 

En forma virtual, cal inscripció prèvia a: conselldelaics@caputxins.cat 

Dia 30 d’octubre: Pregària de Taizé, a la Cripta, a les 20h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENT  DE  L’AJUDA (Carrer de Sant Pere Més Baix, 18 - tel. 93 319 00 87) 

Durant el mes d’octubre aquest any: 
El nostre Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda resta obert:  
Dies feiners (de dilluns a divendres): De 8:30h a 13h.  

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. 
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 9:30, 12h i 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. 


