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De cap a la Quaresma
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Petita reflexió sobre les temptacions
Crec que podríem comparar la nostra vida terrena amb el camí que va fer Jesús
durant els quaranta dies que va passar al desert, és a dir, el camí de la Quaresma,
temps de preparació per manifestar-se’ns amb tota la seva glòria, per la seva Resurrecció, però passant abans per la via estreta de la seva Passió i mort en Creu...
Tot plegat va ser i segueix essent per amor, per l’amor més gran per tal d’alliberarnos del pecat i perquè nosaltres poguéssim gaudir, ben lliurement, de la visió beatífica,
per poder veure eternament el Bon Déu cara a cara...
Crist, com a home, i com tots els homes i dones del món, també va patir temptacions, proves, durant els quaranta dies que va viure al desert. Temptacions resumides
en les concupiscències de la carn, dels ulls i de la supèrbia de la vida: Quan l’enemic
temptador, el dimoni, li va proposar convertir unes pedres en pa, quan Jesús va sentir
fam, a causa del dejuni que feia; quan li va prometre que li donaria tot si l’adorava, i
quan li va dir que manifestés la seva supremacia saltant des d’una gran alçada i els
seus àngels no permetrien que prengués mal.
Jesucrist no va caure mai en cap parany, en cap temptació, la humanitat de Déu
mai no va pecar.
Les temptacions no consentides tenen un gran valor als ulls de Déu, ens enforteixen sempre, són combats guanyats a l’enemic. Déu permet que les tinguem per poder
créixer en l’amor a Ell, però mai no permetrà que siguem temptats per sobre de les
nostres forces.
Cada vegada que resem el Parenostre, demanem al Pare del Cel que no permeti
que nosaltres caiguem en la temptació... , però sempre hi hem de posar, per amor al
Bon Déu, el nostre petit granet de sorra, el nostre mínim esforç... I si caiem, fet molt
normal perquè som dèbils i febles, no hem de patir, ja que Jesucrist va posar a la nostra disposició el sagrament de la Reconciliació, sagrament a través del qual el Senyor
sempre ens perdona, si nosaltres volem i li demanem perdó per les nostres caigudes,
pels nostres pecats.
Balbina Birba, ofs
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Comentaris a les cartes de Clara d’Assís a Agnès de Praga (I)
Hem extret uns quants conceptes que es van repetint en aquestes cartes, sobretot
lligats a l’univers femení per intentar una visió pròxima a la seva espiritualitat i les vivències místiques que expressen. Comencem per la relació nupcial.
Núpcies (enamorament, desig, bes)
“Us heu unit amb un Espòs de més noble llinatge, el Senyor Jesucrist que guardarà
la vostra virginitat sempre immaculada i intacta. En efecte: estimant-lo, sou casta; tocant-lo, sou més pura; rebent-lo, sou verge. La potència d’Ell és més forta que la de
qualsevol; la seva generositat, més gran; el seu aspecte, més formós; el seu amor, més
delicat; les seves gentileses, més elegants. I vós ja hi esteu unida en íntima abraçada”
(1Cta 7-10).
“Abraceu Crist pobre com una verge pobra. Contempleu-lo fet menyspreable per a
vós i seguiu-lo fent-vos menyspreable per Ell en aquest món. Observeu, considereu i
contempleu amb desig d’imitació –oh reina nobilíssima-, el vostre Espòs, el més bell
dels fills del homes, trasmudat per a la vostra salvació en el més vil de tots, menystingut, bufetejat, flagel·lat per tot el cos i morint ple d’angoixes a la creu. Si sofriu amb
Ell, regnareu també amb Ell; si amb Ell ploreu, amb Ell gaudireu; si moriu amb Ell a la
creu de la tribulació, posseireu amb Ell les eternes estances en la resplendor dels sants i
el vostre nom, inscrit al llibre de la vida, serà gloriós entre els homes. Per això, tindreu
per sempre la glòria del Regne celestial en lloc dels honors caducs i transitoris; participareu dels béns eterns a canvi dels efímers i viureu pels segles dels segles” (2Cta 1823).
“Deixant totes les vanitats mundanes, us desposareu meravellosament –com Agnès, aquella verge santa- amb l’Anyell immaculat que lleva el pecat del món” (4Cta 8).
Francesc d’Assís ja concep la relació d’un creient fidel amb Crist com una relació
d’esposalles i afirma “en som esposos (de Crist) quan, per l’Esperit Sant, l’ànima fidel
s’uneix a nostre senyor Jesucrist” (1CtaF 8).
Però és Clara qui ho desenvolupa en tots els seus replecs i matisos i ho porta a
l’expressió màxima. Per ella l’amor d’uns esposoris il·lustren meravellosament la unió
íntima amb Déu ja que plasma i conté tots els aspectes que comporten el seguiment
fidel a Crist, però li afegeixen el plus d’un dinamisme fascinant i fecund. Igual que
l’amor de Déu, l’amor dels esposos és bidireccional, és un donar i rebre conscient i
constant que es va retroalimentant i recreant. Tot comença amb la força desbocada de
l’enamorament, aquell desig apassionat i ardent d’estar a prop de la persona estimada
per compartir-ho tot amb joia plena i ànsia. I Clara no s’està de descriure, pas a pas,
les boneses de l’espòs, la noblesa del seu llinatge, la seva bellesa i elegància, les característiques del seu amor (delicat, generós, gentil), l’efecte de la seva estimació que no
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desgasta ni corromp... Aquest enamorament porta l’esposa a encetar nous camins per
buscar d’atreure, amb més subtileses, la resposta amorosa de l’amat, tot fent enfoc
d’un compromís sense fissures, no desconeixent i fent ben avinent que l’aventura és
àrdua i gens fàcil d’acomplir si no es compta amb la complicitat de l’Amor. Sí, està clar,
fins les darreres conseqüències amb un Déu profundament compromès amb tota la
humanitat, especialment la sofrent. El que Clara proposa a Agnès és d’una subtilitat
molt profunda, al límit: és la fusió total de desitjos i projectes entre Crist i la criatura,
sabent que aquesta unió ja palpable i evident durant la vida biològica, no és sinó el
preàmbul del que vindrà, on la comunió amb el Summe Bé serà plena.
Clara fa menció de la màrtir romana Santa Agnès, citant explícitament la seva Passió, usat en el seu temps, com a text litúrgic en la cerimònia de la consagració de les
monges. La cita és prou pertinent ja que la màrtir Santa Agnès refusa el matrimoni
amb el fill del Prefecte de Roma, expressant el seu desig d’un esposori místic. El fragment que citem de la primera carta és deutor d’aquest text, amb una gran similitud
dels termes emprats. Santa Clara juga amb l’encaix de les dues vides gairebé paral·leles, sota el mateix apel·latiu.
“Contempleu també les seves inefables delícies, les riqueses seves i els seus honors
eterns i exclameu sospirant amb un immens desig i un amor profund: atraieu-me darrere vostre. Correrem, espòs celestial, darrere la flaire dels vostres perfums. Correré
sense defallir fins que em feu entrar al celler, fins que la vostra mà esquerra es posi sota el meu cap i la vostra dreta m’abraci feliçment i em beseu amb l’òscul plaent de la
vostra boca” (4Cta 28-32).
En aquest text de la quarta carta transcrit hi ha una evocació plena del Càntic
dels Càntics que Clara reinterpreta i reviu. S’inicia amb “atraieu-me”, prec que manifesta el desig ardent d’entrar en la dinàmica de l’amor d’un espòs que pren la iniciativa
i sobreïx l’afany de l’esposa de voler ser seduïda. Continua amb el “correré i no defalliré”, com a corroboració plena i conscient de la decisió presa, malgrat contratemps i
adversitats. I Clara va complir amb escreix el propòsit de no defallir, doncs no va ser
gens fàcil el fet de mantenir intacte el projecte iniciat amb Francesc d’Assís, quan ell ja
no hi era i ho tenia gairebé tot en contra (tant l’orde masculí com el papat). Hem de
tenir en compte que el verb “no defallir” no apareix en el text del Càntic dels Càntics
que l’inspira. “Darrere la flaire dels vostres perfums”. Perfums que extasien que formen un tot u amb l’amat que indiquen la seva presència i olorar-los estremeix. “Em
feu entrar en el celler”, l’esposa delita en ser presa, segrestada d’amor i portada en la
intimitat més fonda del gaudi, per acabar amb la preciosa i delicada abraçada tant bellament descrita, com el preàmbul del “bes plaent de la vostra boca”. El BES. Tota una
mística de l’abandó essencial per entrar en la comunió més pura amb el sagrat.
Maria Cambray i Amenós, ofs
4

La Fraternidad de Granollers visita “Casa Guadalupe”
Después de varios intentos por conocer “Casa Guadalupe”, ¡Por fín! el sábado
27 de enero pudimos visitarla.
Nuria y Montse nos enseñaron la casa y nos explicaron el proyecto con mucha ilusión, esperanza y transmitiendo mucha VIDA. Todo en medio de un continuo movimiento de madres, niños y voluntarios que venían a la casa.
Es un proyecto en manos de la providencia y la oración;
encomendado a la Virgen de Guadalupe:
 Proteger: acoge y protege la vida de los no nacidos, viendo en cada uno de ellos un don precioso
y único, dotado de la dignidad propia de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios.
 Ayudar: ayuda a las mujeres embarazadas a decir
sí a la vida que llevan en su seno, como respuesta
a la voluntad de Dios, tal y como hizo la Virgen
María de Nazaret.
 Amar: mostrar el rostro de Dios, a través de la
experiencia de amor vivida gracias a las personas
dedicadas al proyecto Guadalupe y especialmente, a la dirección espiritual por el sacerdote.
La casa funciona como un centro de día, donde se ayuda (anímicamente, espiritualmente y materialmente) se acompaña hasta que el niño que nace cumple un año. Estas madres pasan a ser “embajadoras de la VIDA”, pues las mujeres que se acercan (de
cualquier raza, religión o posición social), vienen a través del contacto de
algunas que han pasado por el proyecto.
En Casa Guadalupe se hace catequesis,
grupos de oración y también formación: enfermeras, médicos, se trata el
tema afectivo-sexual y testimonio de
mujeres que han pasado por el
proyecto.
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La casa tiene un pequeño oratorio con la presencia del Santísimo y las reliquias de
los padres de Santa Teresita de Lisieux. Cosas de la providencia.
Allí hicimos la oración por la vida: Oh Virgen y Madre de Dios, que llevaste en tu
seno a Jesucristo, el Autor de la vida, ruega al Señor que nos conceda, en estos
tiempos difíciles, anunciar el evangelio de la vida: que toda vida humana, llamada a la
vida eterna, es un don precioso del amor de Dios que hay que respetar, defender y
amar, desde su concepción hasta su muerte natural, en el gozo y en el sufrimiento en
la salud y en la enfermedad. Amén.
Los hermanos que asistimos salimos encantados de la labor que se hace en casa
Guadalupe y nos anima a seguir colaborando como lo venimos haciendo desde hace
dos años. Terminamos la mañana uniéndonos en oración con la Misioneras de la Caridad de Sabadell.
Javier Conejo , ofs

MAÓ I PALMA
A les illes de Menorca i de Mallorca hi existeixen dues fraternitats de l'O.F.S. assistides espiritualment pels framenors caputxins i per aquest mateix motiu s'han sentit,
sempre, força relacionades amb les fraternitats del Terç Orde de Catalunya. A Palma,
en el convent del mateix Orde i a Maó radica en el monestir de les Concepcionistes
Franciscanes. Ambdues, els dies 27 i 28 de gener, van viure uns intensos dies de convivències a l'illa de Menorca. Amb un atapeït programa, els dos dies han transcorregut
en un autèntic ambient de fraternitat franciscana.
A les obligades visites a la Catedral, Museu Diocesà i altres esglésies i monuments
de l’illa, cal afegir-hi aquelles que poden enriquir l’espiritualitat d’ambdues germandats franciscanes seglars. Compartírem estones de pregària i convivència amb les
monges clarisses del Reial Monestir de Santa Clara de Ciutadella, amb les Concepcionistes Franciscanes de Maó i, tot peregrinant fins al santuari de la Mare de Déu del Toro, amb la comunitat de Franciscanes Filles de la Misericòrdia que té cura de custodiar
aquell lloc tan venerat dels menorquins.
Cal remarcar la visita que es feu al poble de Ferreries. A l’església parroquial
d’aquest lloc es pogué venerar el sepulcre del Beat Joan Huguet i Cardona, prevere de l’església menorquina
que rebé el martiri l’any 1936 just
després de trenta tres dies de la seva
Ordenació Sacerdotal. Vam poder visitar, a casa seva, la seva germana
Maria que gaudeix d’una envejable
salut, i ens contà el testimoni
d’aquells dies tristos de la nostra his6

tòria, però gloriosos per al Beat Joan. Després també, ens esperaven les nebodes d’un
altre beat ferrerienc, el Beat Àngel de Ferreries, caputxí que fou coronat amb les palmes del martiri, el mateix any, en el convent dels framenors caputxins de Sarrià.
Jordi Llabrés i Sans, ofs.

Donar la mà a qui ens la demani
El leprós no demana ser guarit de la lepra. Prega Jesús que l’ajudi a ser pur per
restablir la relació amb Déu. Per la seva condició d’impur és una persona exclosa socialment i religiosament; però està segur que Jesús pot alliberar-lo de l’exclusió en què
viu. Jesús es compadeix del leprós, però s’indigna per la utilització de Déu per avalar la
injustícia social. Jesús ho deixa clar: el seu Pare no exclou ningú. Raó per la qual Jesús,
transgredint la llei, allarga la mà per purificar-lo. Déu no admet la duresa de les lleis
socials contra les persones. Aquest gest humà de Déu purifica el cor del leprós transformant totalment la seva vida. Tinguem nosaltres un gest diví i donem la mà a qui ens
la demani. Que els nostres gestos guareixin cors per refer la Vida
Gna. Clara Fernández, osc

10 de març
CAPITOL ELECTIU OFS DE CATALUNYA
Apunteu-vos-ho en l’agenda. Pròximament notificarem horaris.

17 de febrer 11h.
SABADELL

Obra de Teatre “Pobrecito-Francisco de Asís”
de Mariano Moro, companyia argentina
POMPEIA

4 març, 17 h
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Agenda
(D’acord amb les dades facilitades per les Fraternitats)

Dimarts 13 de febrer, 19,30h. Pregària Interfranciscana amb el lema “La veritat: do de
Déu i tasca de l’home” al Col·legi Sant Francesc d’Assís de les Germanes Franciscanes
Missioneres de la Immaculada, plaça Universitat 2 de Barcelona.
Dimecres 14 de febrer, Dimecres de Cendra, comença la Quaresma.
Dijous 15 de febrer, 20h. Dins el Curs Literatura i Cristianisme, Conferència
“F. Dostoievsky” per Ignacio Peyra. A Pompeia Grups, Riera Sant Miquel 1 bis. BCN.
Dissabte 17 de febrer, 11h. ORDENACIÓ de Fra Manuel Hernández, ofm a la Parròquia
de Sant Francesc, c/ Pizarro 10 de Sabadell.
Diumenge 18 de febrer, 3er. diumenge.
Fraternitat d’Arenys de Mar, 9h. Pregària davant el Santíssim. Exposició del Tema:
Mossèn Jacint Verdaguer, terciari franciscà. Després Eucaristia. c/ Santa Maria 7,
Arenys de Mar.
Fraternitat de Sabadell, Trobada Fraterna.
Dissabte 24 de febrer, 10.30 h Formació de l’OFS Provincial: La Salvació a càrrec de fra
Joaquim Recasens, Convent dels franciscans, carrer Vila Antònia 12, Lleida.
Diumenge 25 de febrer, 4t. diumenge
Fraternitat d’Igualada, 10,15h. Assemblea i Eucaristia.
Fraternitat de Granollers, 10h. Recés Quaresmal, 11h. Via Crucis, 12,30h. Eucaristia,
14 Dinar de germanor.
Fraternitat de Sabadell, Recés Quaresmal a la Residència d’Assís. (Sant Quirze del
Vallés).
Dilluns 26 de febrer, 18h. Formació a la Fraternitat de la Mare de Déu de Pompeia,
Riera de Sant Miquel 1 bis entrl.2ª de Barcelona.
Diumenge 4 de març, 17h. “Pobrecito-Francisco de Asís” a la cripta dels Caputxins de
Pompeia, Avda Diagonal 450. Activitat organitzada per la Família Franciscana.
Dilluns 5 de març, 18h. Pregària a la Fraternitat de la Mare de Déu de Pompeia,
Riera de Sant Miquel 1 bis entrl.2ª de Barcelona.
Dimarts 13 de febrer, 19,30h. Pregària Interfranciscana amb el lema “Del coneixement
a l’amor de Déu” al Col·legi Sant Francesc d’Assís de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Immaculada, plaça Universitat 2 de Barcelona.
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