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NO  TINC  CAP  POR  DE  DÉU 
 
1 La frase “no tinc cap por de Déu”, la trobem en el salm 35, en boca de l’injust. Hi 
llegim: L’injust escolta dintre seu l’oracle del pecat: “No tinc cap por de Déu, ni de la seva 

mirada”. Ell es creu que les seves culpes no seran descobertes ni blasmades. D’això, en diríem 
“plantar cara a Déu”. Però tota una altra cosa és dir “no tinc cap por de Déu” amb tota 
confiança. El mateix salmista, més avall, es dirigeix a Déu dient: “El vostre amor, Senyor, 

s’eleva fins al cel... Vós salveu homes i bèsties: que n’és, de preciós, Déu meu, el vostre amor. Sou 

generós amb els bons de cor”.  

 
2 Són molts els salms que parlen de la confiança en Déu. Per 
exemple: “Ni que passi per vall tenebrosa, no tinc por de cap mal: tu, 

Senyor, ets vora meu” (salm 22). “El Senyor m’il·lumina i em salva: 

¿qui em pot fer por?” (salm 26). “Celebro les promeses de Déu; confio en 

Ell, no tinc por de res. ¿Què pot fer-me un mortal?” (salm 55). I la 
confiança treu del cor la por. 
 
3 En Déu, hi penso molt, hi confio molt, i l’estimo! No tinc por 
de Déu! En canvi, tinc una mica de por de mi mateix i la meva 
feblesa, perquè sovint sento la doble força dintre meu, com deia sant Pau: “No entenc què 

faig, perquè no faig allò que vull, sinó allò que detesto. Veig que sóc capaç de voler el bé, però no 

de fer-lo: no faig el bé que voldria, sinó el mal que no voldria” (Romans, 7,15s). I també tinc 
una mica de por dels altres que, com jo, són capaços de fer el mal. És precisament per 
salvar-me de mi mateix i dels injustos, que acudo confiadament al Senyor, perquè me’n 
guardi i em doni fortalesa per enfrontar les situacions conflictives. 
 
4 A mi, Déu només m’inspira confiança, no pas por; perquè Déu només sap estimar; 
no odiar ni avorrir. Si ens va crear amb amor i si ens va re-crear o redimir amb dolor..., 
¿com podríem desconfiar de Déu? Nosaltres, gràcies a Jesucrist i a la Comunitat 
cristiana, sabem que podem dirigir-nos a Déu com a “pare” o “mare”. Per això em sap 
greu que molts, per causa d’una educació equivocada, tinguin una relació temorenca 
envers Déu. Temps enrere, per televisió es va passar una entrevista a la Sra. Montserrat 
Fontané, mare dels cèlebres cuiners gironins que regeixen el Celler de Can Roca. 
Preguntada si creia en Déu, va respondre: “Vaig passar tanta por escoltant els capellans! 

Que si el cel, que si el purgatori, que si l’infern... A l’hora d’anar a dormir, abraçada a la meva 

germana em moria de por pensant aquestes coses... 



5 Sortosament, jo des de la meva jovenesa en la Fraternitat Caputxina he viscut en 
la confiança envers Déu. (Recordo que una vegada vaig demanar a Déu de no tenir mai 
cap aparició celestial, i m’ho ha concedit). Només desitjo viure en l’amor. I com llegim 
en la primera carta de sant Joan, en el capítol quart: “On hi ha amor no hi ha por, ja que 

l’amor, quan és complet, treu fora la por. Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem 

cregut. Déu és amor: el qui està en l’amor està en Déu, i Déu en ell”. 
 
6 Quan Jesucrist va instruir els deixebles dient que podem adreçar-nos a Déu amb 
el nom de “pare”, és perquè la figura del “pare” devia ser molt valorada en la societat 
on es movia. En canvi, en un cert context social on la figura del pare perdés valor, 
llavors la referència Déu com a “pare” no seria la més adient. El p.Ricard d’Olot, que es 
va implicar molt a ajudar la gent d’ètnia gitana al Somorrostro, recomanava als 
catequistes que, parlant de l’amor de Déu, ho comparessin amb a l’amor d’una mare 
que es desviu pels seus fills. De fet, a Déu –que no és home ni dona- tant li escau el 
qualificatiu de pare com de mare.  
 
7 Si algú no hagués tastat mai l’amor d’un bon pare o d’una bona mare, la seva 
relació amb Déu possiblement se’n ressentiria per falta de punt de referència. 
Semblantment, si algú tingués la desgràcia d’haver estat decebut (i potser escandalitzat) 
per algú que li havia de ser com un pare o mare espiritual..., podria quedar traumatitzat 
i mancat de la referència del bon Déu. Conclusió: La nostra persona ha de ser sempre un 
reflex de la bondat de Déu. 

Mateu Sanclimens 
 
 



FESTA DE LA MARE DE DÉU DE POMEIA (8 de maig) 
 

Antigament, la Festa de la Mare de Déu del Roser o de la Rosa o del Rosari se celebrava el mes 
de maig. Però poc després de la batalla i victòria contra els turcs a Lepant (7 d’octubre de 1571), el Papa 
va traslladar la festa litúrgica al primer diumenge d’octubre, en record d’aquesta victòria que fou 
atribuïda a la intercessió de la Mare de Déu gràcies al rés de les Confraries del Rosari. Tanmateix, quan 
l’any 1875, el sant baró Bartolo Longo (beatificat pel Papa Joan Pau II, l’any 1980) va promoure la 
devoció a la Mare de Déu del Rosari i va edificar a la ciutat de Pompeia (a prop de Nàpols), un gran 
santuari dedicat precisament a aquesta advocació de la Mare de Déu, va obtenir que es fes doble festa: la 
universal del mes d’octubre i també la més particular el dia 8 de maig, data de la dedicació d’aquesta 
Basílica. En inaugurar-se el nostre Santuari de la Mare de Déu del Roser de Pompeia a l’actual 
emplaçament de la Diagonal (any 1910), no es va dubtar gens que festejaríem Maria en la doble data: a 
principis d’octubre (abans era el primer diumenge, ara s’indica que sigui el dia 7), que és la seva festa 
litúrgica universal, i també el 8 de maig, que és la festa particular de la Mare de Déu de Pompeia. Un cas 
semblant és al Santuari-monestir de Montserrat, on ce celebra la seva festa especial el dia 27 d’abril i 
també el 8 de setembre, com són venerades totes les imatges de les Mare de Déu “trobades”. 

Aquest any, per les circumstàncies del confinament pel covid-19, la Fraternitat caputxina haurem 
de celebrar la Festa amb les portes tancades al públic. Per això posem aquí les Súpliques a la Mare de 
Déu de Pompeia i també els seus goig.   
 

SÚPLIQUES 
 

1. Mare de Déu i mare nostra: el vostre nom omple el cel i la terra. A la vostra presència ens 
sentim tots plens de confiança. Amb Vós preguem el Senyor: per la comunitat cristiana que 
som i que cada dia anem fent; per la creixença en Jesús dels grups que la integren; per les 
nostres famílies; pels malalts i tots els qui sofreixen; pels pobres de qui ningú no es recorda; per 
una justa solució dels problemes socials del nostre país. Us confiem, molt especialment, els qui 
van errats: són fills vostres i germans nostres; per ells el vostre Fill va vessar la sang i Vós 
mateixa suportàreu dolors inefables. Mostreu-vos mare, i escolteu la pregària dels vostres fills!         
Déu vos salve! 

 
2. Mare santa: confessem humilment les nostres defallences. No en sabem prou d’estimar; 
però no ens desanimem; confiem en el vostre Fill. La vostra intercessió ens hi encoratja. Sí, sou 
mare, i per això sou la nostra esperança. Implorem la vostra protecció per l’Església, pel Papa 
(Francesc) i per tots els bisbes. Compadiu-vos dels pobles que sofreixen el flagell de la violència, 
dels qui senten en pròpia carn el fibló de la discòrdia. Que agermanats, uns i altres, retrobem 
sempre el camí de l’amor i de la reconciliació; que, a la vostra escola, aprenguem més i més 
d’estimar i, si calia, de sofrir també calladament. 
Déu vos salve! 

 
3. En Vós, Maria, trobem motius per a la nostra alegria, per a la nostra festa. Heu estat 
exalçada pel vostre Fill sobre els àngels. La terra i el cel us ofereixen joiosos el seu homenatge; 
sou reina i senyora. Porteu a la falda l’Infant Jesús, que és la nostra salvació, el camí que ens 
porta cap al Pare. A pesar de tants i tants neguits, amb la mateixa tendresa amb què Jesús us 
mira i ens mira, us diem que confiem en Vós i que estem dispostos a millorar la nostra vida 
cada dia. Oh Maria, mare nostra: Que la llum d’aquesta festa ens acompanyi sempre! 
Déu vos salve!   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


