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GRÀCIES, JESUCRIST, PERQUÈ EM SALVES 

 
L’experiència de “pecat” deu ser bastant general. “Si afirmàvem que no tenim pecat, 

ens enganyaríem a nosaltres mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres. Però si reconeixem els 

nostres pecats, Déu, que és fidel i just, ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal” (1 Joan 1,8-9).  

El salm 50 recull el sentiment de molts que tenen l’experiència de pecat i de perdó, 
de misèria i misericòrdia. Si un intenta convertir-se amb sinceritat de cor i esperit contrit, 
llavors el dolor pel pecat pot esdevenir un sacrifici salvador, perquè Déu, la nostra 
Salvació, crearà en ell un cor pur, i li farà la gràcia de sentir-se salvat. El salmista ho 
expressa així: 

Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant; 

per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes; 

renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels pecats. 

Ara reconec les meves faltes, tinc sempre present el meu pecat. 

Contra vós, contra vós sol he pecat, i he fet el que és dolent als vostres ulls. 

No em demaneu compte de la sang que he vessat, i aclamaré el vostre perdó, 

Déu meu, Déu que em salveu. 

Doncs bé: Si aquest era el sentiment del creient confiat de l’Antic Testament, com no 
ha de ser el sentiment del qui coneix i estima Jesucrist... – Amb senzillesa, escric la 
confessió de fe que un dia va brollar-me del cor, en forma de pregària confiada: 
 
1 Oh Jesucrist, Germà i Amic diví! Jo crec en 
Tu. Crec que vas viure com a home, tot i que eres el 
Fill de Déu. Vas presentar-te al món com el Camí, 
la Veritat i la Vida. Eres el reflex de la bondat de 
Déu, el Pare. La teva manera de ser i d’actuar és la 
que vols per a tots nosaltres. Aquesta manera de 
ser i d’actuar queda descrita en el Sermó de la 
Muntanya i, concretament, en les Benaurances del Regne. Tu eres feliç i ens vols 
feliços, malgrat les dificultats que es presenten en la vida. 
 

2 Ens vas dir que Déu és Amor, que és el Pare misericordiós. I deies que l’amor 
ha d’inspirar i omplir la vida de cada un de nosaltres, els teus “germans” i “amics”: 
amor a Déu i amor al proïsme. I l’amor és sempre donació personal. Tu et vas 



donar generosament i sacrificadament pels altres. Et desvivies pels teus deixebles. 
Et vas comparar a un Bon Pastor, disposat a donar fins i tot la vida per les ovelles. I, 
de fet, per amor de tots nosaltres et vas voler identificar amb tots els exclosos de la 
societat, amb tots els qui foren i serien crucificats al llarg de la història.  
 

3 És terrible el que vas sofrir en la teva Passió. La vas encaixar tan serenament, 
que gairebé podria semblar que no fou tan horrible. Però l’agonia que vas passar a 
l’Hort de Getsemaní ens descobreix la immensitat del teu dolor: prostrat a terra i 
clamant al Pare que, si fos possible, passés de Tu aquell calze tan amarg. Però 
afegies: Que no es faci el que jo vull, sinó segons els Teus designis... I el Pare va atendre 
els teus clams, no evitant la passió i la mort, sinó donant-te la fortalesa i la serenitat 
i, després, ressuscitant-te gloriosament. Oh meravella! 
 
4 Amb la teva Resurrecció, els deixebles van intuir i constatar més clarament el 
Misteri de la teva persona humano-divina. I la seva fe i vivència, l’han comunicada 
al món. I jo sóc dels qui s’ho creuen, tot agraint-te el teu pas per aquest món. I, 
sobretot, t’agraeixo la teva Presència de Ressuscitat en la meva vida. Gràcies per 

l’amor teu que sento en mi. 

 

5 Malgrat tenir fe en Tu i en Déu-Pare i malgrat 
tenir el privilegi de conèixer el camí de l’Evangeli, la 
meva conducta deixa molt a desitjar, la meva vida 
podria ser molt millor. Cert, jo no he de lamentar “haver 
vessat sang”, a diferència del salmista; però sí que al 
llarg dels anys dec haver deixat un regueró de llàgrimes 
de gent que confiava més en mi i els he defraudat. Em 
sap greu. I me’n penedeixo. Però ja no puc tornar enrere. 
Tanmateix, dintre el possible, intentaré pal·liar, Senyor, 
els efectes de les meves faltes. 
 
6 El remordiment del pecat deu ser una cosa saludable, però el simple 
remordiment no salva. El que salva és la teva gràcia, oh Crist; és l’amor que des de 
sempre has manifestat i manifestes a cada un de nosaltres, oferint el perdó i la pau. 
El teu amor, que vas demostrar en la teva donació personal, és un aval per a la 
nostra Salvació. El foc del teu amor ha cremat i crema el pecat d’un cor penedit. Per 
això puc sentir-me estimat i salvat per Tu. Gràcies, oh Crist, Salvador nostre! 

 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 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. 
Diferents Grups de Diàleg i Pregària. Informació: Fra Josep Manuel Vallejo. 
Orde Franciscà Seglar: Ordinàriament, els segons diumenges de mes, de 9 a 12h. 
 
5 de març, dijous, a les 19:30: 
Recés de quaresma (a la Cripta).  
A càrrec de fra Josep Manuel Vallejo. 
 

6, 13, 20 i 27 de març, divendres, a les 19:30: 
VIACRUCIS, a l’església (Cada divendres de quaresma) 
 
19 de març, dijous, a les 20h, 

Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis) 
FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura, Art i Cristianisme  
“Michael Ende”, a càrrec de fra Josep Manel Vallejo. 
 
26 de març, dijous, a les 19:30 (A la Cripta de Pompeia) 

Presentació del llibre “Cuina Pairal i Conventual”, 
de Fra Valentí Serra de Manresa 
 
27 de març, divendres, a les 20:00 (després del Viacrucis) 
Pregària contemplativa amb cants de Taizé 
(a la Cripta de Pompeia). 
 
3 d’abril, divendres, a les 20:00 
Celebració del perdó. 
Presideix Mateu Sanclimens 



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. 
Visita i atenció als malalts: Posar-se en contacte amb el p. Josep (93 319 00 87 // 696 26 24 55) 
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 

Servei social (Grup d’ajuda als pobres): 

Entrevistes: Els DIMECRES, de 10h a 13h. 
 

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

26 de març, dijous, a les 19:30 (A la Cripta de Pompeia) 

Presentació del llibre “Cuina Pairal i Conventual”, 
de Fra Valentí Serra de Manresa 
 

1 d’abril, dimecres, a les 20:00 

Celebració del perdó aquí, al Santuari de l’Ajuda. 
Presideix Mateu Sanclimens 


