
Butlletí  

Caputxins de 
Juliol/Agost 2020 

 

DEIXA  QUE  DÉU  SIGUI  DÉU 

 
1. Encara que el llibre d’Eloi Leclerc 
“La saviesa d’un pobre” (editorial Claret) 
parli de sant Francesc d’Assís d’una 
manera un xic novel·lada, com si es 
tractés d’un nou llibre de les Floretes (I 
fioretti), al meu entendre ho encerta molt 
fent percebre l’aroma de l’esperit 
franciscà. Una frase del llibre és aquesta: 
“Déu és! I basta que Déu sigui Déu!”. 
L’autor posa aquestes paraules en boca 
de Francesc com a resposta de fe un dia 
que havia estat bastant angoixat pensant 
en el present i el futur de l’Orde o 
Fraternitat; com si Francesc es digués a si mateix: No et preocupis tant, pobrissó!, perquè Déu 

és gran, és l’Altíssim, és el summe Bé, és seguretat, és esperança i alegria, és Salvador misericordiós 
(vegeu: Lloances del Déu Altíssim). Pobrissó: confia, i deixa que Déu sigui Déu! 

 
2.  Casualment, m’ha arribat a les mans una cançó del grup “Heme aquí”, en castellà 
d’Amèrica llatina, que diu aproximadament: Quan em trobo afligit i no veig cap sortida i quan 

em falta motivació per enfrontar la realitat, llavors Senyor em diu: Deixa que Déu sigui Déu! – Sí! 

Vull permetre que Déu sigui Déu en mi i prengui el control del meu viure. – Quan els sofriments 

afeixuguen el meu cor i caic en depressió, Ell m’encoratja afectuosament: Endavant, i deixa que Déu 

sigui Déu! Aquesta cançó sintonitza bé amb les paraules del salmista: 
“Els qui coneixen el teu nom confien en tu, 
perquè tu, Senyor, no abandones els qui et cerquen” (Salm 9,11). 
“Senyor, confio el meu alè a les teves mans. 
Amb quin goig enaltiré el teu amor” (Salm 30,6 i 8). 
Senyor, ets a prop dels cors que sofreixen, 
salves els qui se senten desfets” (Salm 33,19). 
“Quan m’adono que estic a punt de caure, 
el teu amor em sosté, Senyor; 
i quan creix el meu neguit dintre meu, 
el teu consol és la meva delícia” (Salm 93,18s).                                       



3. Déu ens coneix més a nosaltres, que nosaltres mateixos 
ens coneixem. Per això diem: El nostre futur és a les mans de Déu. 

No passarà res que Déu no permeti”. Prefereixo dir “que Déu no ho 
permeti” que “Déu no ho vulgui”. Perquè passen coses que Déu 
no voldria, però que permet, per les raons que només Ell sap. 
Nosaltres podem demanar-li que no passin desgràcies, per 
exemple que no ens infectem de coronavirus. Però, més enllà de 
pregar-li i prendre les mesures possibles per evitar-ho, el que 
hem de fer és posar-nos a les mans de Déu. Fins i tot si un 
s’infecta i mor, pot ésser que, per a aquella persona, la mort 
sigui una bona providència. No se sap mai! Per això hem 

d’acceptar sempre amb serenitat els contratemps de la vida, 
confiant en la Providència divina. 
 
4. Hi ha un conte rus que ens ensenya que cal confiar més en 
la Providència que en els nostres plans o desigs. Diu que en 
temps de guerra la iaia Varenka, que tenia una caseta enmig del 
bosc, no se’n volia moure per tal donar acolliment a la gent que 
passés per allà fugint de l’exèrcit enemic. De fet, molts hi 
descansaven una estona i s’hi refeien del fred, ja que era en ple 
hivern. Alguns l’invitaven a fugir amb ells, però sempre s’hi 
resistia. I en pocs dies es va trobar formant una família 
improvisada amb un avi que a penes podia caminar i una nena 
que s’havia extraviat dels pares i un jove pintor que preferia 
morir en aquell raconet acollidor abans de l’aventura de la fugida. 
L’àvia Varenka cada vespre s’agenollava davant una icona de la 
Misericordiosa amb el Nen a la falda per demanar-li que els 
soldats no passessin precisament per aquell indret. Però cada dia 
se sentia més fort el retruc del canons. Llavors fou tot el grup que 
pregava enfervorit demanant a Déu que miraculosament fes 
pujar una muralla alta a l’entorn de la caseta perquè la tropa no 
se n’adonés. Tanmateix el miracle no s’esdevenia. Però el dia 
abans d’arribar els soldats, va haver-hi una tal nevada que va 
colgar la caseta de Varenka. I la tropa passà de llarg sense veure-
la. El miracle de la neu fou més efectiu que el de l’alta muralla. És 
que Déu té la seva manera de fer miracles... 
 
5.  Digué Jesucrist! “Fixeu-vos com creixen les flors: no 

treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó amb tota la seva 

magnificència no anava vestit com cap d’elles. I si l’herba del camp, 

que avui és  i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, ¿no farà més 

per vosaltres, gent de poca fe?” (Mateu 6,28-30). Amb Jesús podem 

pregar dient: “T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè 

has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. 

Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho” (Mateu 11,25s). 

Mateu Sanclimens 



   CONVENT  DE  POMPEIA (Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12) 

Cripta de Pompeia, dedicada a sant Francesc 

 

Horari de Porteria mesos de juliol i agost:  

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 (mesos de juliol i agost) 

Dies feiners: De 7:30 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 (mesos de juliol i agost) 

De dilluns a divendres (feiners): A les 8h i a les 19h.  
Per tant, durant els mesos de juliol i agost, queda suprimida la missa de les 7h del matí, 
Dissabtes i festes només civils: A les 8:30 i 19h. 
Diumenges i festes de precepte: A les 10:30, 12:30 i 19h. 
31 de juliol, divendres, a les 20:00 

Pregària contemplativa amb cants de Taizé 
(A la Cripta de Pompeia). 
 

 

 



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

 

Durant els mesos de juliol i agost 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. 

 

Dia 2 d’agost 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, DE LA PORCIÚNCULA 
Misses com cada diumenge: 9:30, 12h i 20h. Pregàries a la Mare de Déu. 

 


