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I DÉU ES PASSEJAVA PEL JARDÍ... 

 
1 El llibre del Gènesi explica els orígens de la 
Humanitat. Ho fa d’una forma poemàtica o mítica, 
manllevada en part d’altres cultures de l’època, però 
donant-hi el seu toc religiós, propi del judaisme. És curiós i 
interessant com s’imagina el lloc que Déu va preparar per 
als primers pares: “El Senyor-Déu plantà un jardí a l’Edén, i 

va posar-hi l’home que havia modelat... Al mig del jardí hi féu 

néixer l’arbre de la vida i l’arbre del coneixement del bé i del 

mal” (Gènesi 2, 8-9). Després, Adam i Eva van desobeir les 
ordres de Déu menjant del fruit de l’arbre del coneixement 
del bé i del mal. “Quan l’home i la dona van sentir els passos 

del Senyor-Déu, que es passejava pel jardí a l’aire fresc de la 

tarda, es van amagar entremig dels arbres del jardí, perquè el 

Senyor-Déu no els veiés” (Gènesi 3, 8). 
 
2 Del jardí de l’Edén, se n’ha dit “Paradís”, expressió que ve d’un mot persa que 
significa precisament “jardí”. Alguns es pregunten si el “Paradís terrenal” va existir 
realment, o bé si més aviat és la descripció d’un lloc ideal on viure-hi segons el desig de la 
Humanitat: un lloc d’harmonia amb la natura, entre les persones i amb Déu. El llibre del 
Gènesi serviria per a explicar la falta d’aquesta harmonia i de pau que des de sempre s’ha 
donat en la història humana. Ho diu en aquests termes: “Després el Senyor-Déu digué: 

L’home s’ha tornat un de nosaltres: ja coneix el bé i el mal! I si ara 

agafa el fruit de l’arbre de la vida, el cull i el menja, viurà per 

sempre! Llavors el Senyor-Déu va expulsar l’home del jardí de 

l’Edén” (Gènesi 3, 22-23). 
 

3 Els antics Pares de l’Església sovint presentaven la 
Creu de Jesucrist com l’Arbre de l’autèntica Vida. La creu de 
Jesucrist no és símbol de mort, sinó de victòria. I el sepulcre 
on posaren el cos de Jesús no és símbol de derrota, sinó 
d’immortalitat. El sepulcre, on encara no hi havien posat 
ningú, es trobava dintre un hort a prop de l’indret on havien 
crucificat Jesús (vg. Joan 19, 41-42). Doncs bé, en aquest hort 



o jardí, Jesús ressuscitat s’hi passejava quan Maria 
Magdalena va anar-hi a plorar la mort del seu Amic. 
“Jesús li diu: -Dona, per què plores? Qui busques? Ella, 

pensant que era l’hortolà, li respon: - Si te l’has emportat tu, 

digues-me on l’has posat, i jo me l’enduré. Li diu Jesús: -

Maria! Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: -

Rabuni, que vol dir “mestre”. Jesús li diu: “Deixa’m anar, 

que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els meus 

germans i digues-los: - Pujo al meu Pare, que és el vostre 

Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu” (Joan 20, 15-17). 
Això s’esdevenia en el Jardí del Sepulcre gloriós de 
Jesús. En certa manera era un paradís, però encara no el 
“Paradís celestial”. 
 
4 Un dels criminals penjats a una creu al costat de Jesús, deia: “Nosaltres sofrim 

justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes, però Aquest no ha fet res de mal. I deia: 

“Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne. Jesús li digué: - T’ho asseguro: avui seràs amb mi 

al paradís” (Lluc 23, 41-43). El bon home entenia que aquell Company de suplici era, 
malgrat tot, “rei”, com posava el rètol. I ell, que compartia els dolors de crucificat, ara 
demanava poder compartir algun dia la seva glòria. I la resposta de Jesús va anar més 
enllà de la seva petició: “Avui seràs amb mi al Paradís”. Jesús sabia que la seva mort 
reconduiria l’home al Paradís, és a dir, a la comunió amb Déu, en qui hi ha la veritable 
salvació de l’home. 
 
5 Sant Pau, en la segona carta als Corintis (12, 2-4) explica una experiència mística 
seva. En terminologia o mentalitat de l’època, diu amb va sentir-se transportat “al tercer 
cel”, que ell identifica amb el “Paradís celestial”, un lloc de felicitat on no hi ha mort ni 
dolor... – I el llibre de l’Apocalipsi, amb el seu llenguatge simbòlic peculiar, descriu la 
ciutat celestial en aquests termes: “Al mig de la plaça de la ciutat, hi ha l’arbre de la vida, que fa 

fruit dotze vegades l’any” (Apoc 22, 2). I, parlant dels qui donaren la vida per Crist, diu: 
“Feliços els qui renten els seus vestits (amb la Sang de l’Anyell) per poder tenir accés a l’arbre de la 

vida” (Apoc 22, 14). 
 

6 Fent servir una mica d’imaginació, també podríem parlar del Paradís de Natzaret, 
per on es movia Jesús. La seva família, ens la imaginem vivint en un ambient d’harmonia, 
pau i amor, en comunió entre ells i amb Déu: un “Paradís casolà”. La casa de Natzaret 
devia ser un raconet de cel en la terra. Els seus estadants, obedients a la voluntat del Pare 
celestial, no havien pas d’amagar-se de la seva Presència, a diferència d’Adam i Eva, 
perquè estaven “revestits” de la Gràcia divina que els feia senzills, humils, nobles, 
generosos. Ara bé: En un “paradís casolà” semblant, també podem intentar de viure 
nosaltres. Per tant, no cal esperar anar al cel per tenir un tast de Paradís. 

   Mateu Sanclimens 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En temps, encara, de confinament... 
 

Horari de Porteria:  

De dilluns a divendres: 

De 9h a 13:00h. Tardes, tancat. 

Dissabtes: Matins, tancat. Tarda, obert de 17 a 19. 

(En dies de festa només civil, porteria tancada) 

Diumenges i festes: De 10h a 13h. Tardes, tancat. 

 

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. 

26 de juny, divendres, a les 20:00 
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (a la Cripta de Pompeia). 

 

En aquest mes de juny, no hi haurà altres activitats pastorals. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En temps, encara, de confinament... 
 

El nostre Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda resta obert:  
Dies feiners (de dilluns a divendres): De 8:30h a 13h. Tardes, tancat. 

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. Tardes, tancat. 

Dissabtes: De 10h a 13h. 

(En dies de festa només civil, porteria tancada) 

 

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) 

Servei social (Grup d’ajuda als pobres): Els DIMECRES, de 10h a 13h. 

 

FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA 

Dissabte, 13 de juny 2020 

Missa a les 9h i a les 20h 

Després de les misses: Benedicció i repartiment dels 

PANETS DE SANT ANTONI 

 

En aquest mes de juny, no hi haurà altres activitats pastorals. 
 


