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CON§ELL§ AI,S MI§SIONERS
(fragrnents de Mt

1O)

(22) Tothom us odiará per causa
del meu nom. Peró el qui es mantindrá f-erm fins a'la fi se salvará. (23)
Quan us perse'gueixin en Ltna pobla-ció, fugiu cap a una altra. Us asseguro que no apabareu de recórrer totes
les ' poblaciQng. d'lsrael abáns que
vingui el Fill de I'home..
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'(3,q.Per't{-nt, n6*ihgueu por de
tots :éü§, percirré _h*Sri ha res de secret qtié no §'hagi ,áe revelar, ni res

d'amagát que.,§no s'hagi de saber. (27\
Alló que us,dfc er.f la fosca, digueu-ho
a plena llum, i plt¿ que sentiu a cau
d'orella, prqcnq¡-r-ho des dels terrats. (2S) I.,gqrlingueu por dels qui
maten el co* peró no poden matar
l'ánima; tem'l$i-'1¡és aviat el qui pot
fer que l'áninta'ilel cos es consumeixin a I'infern§ r': .:
(32) A tot¡aquéll qui em reconegui
davant els §omes, també jo el reconeixeré dav
meu Pare del cel.
Aquests

d'altres de semblants,
Francesc,

en la
Dels qui

1a

XVl, quan parla
sarraíns i altres infidels
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PAU I BE!

QUINS DIES ENS TROBAREM?
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Ja portem des del 2004 troban
per pregar, com a Família Franci
Barcelona. Són 14 anys de compar
nostra pregária, sempre amb un fortz,.
franciscá-clariá, amb f-rdelitat i pe
Qa.

Ens reunim a les Franciscanes
sioneres de la Immaculada Concepció,
Plaga Universitat. Sempre és un
sortir de casa i caminar una estona
far el metro o l'autobús. Quedar-se
és forga més cómode i fácil, so
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NOVEMBRE 2018,
tirs OFM
DESEMBRE 2018
tirs OFMconu
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dimartgj

GENER 2o19, dimarts,
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Mdr-

Mdftirs

OFMcap

FEBRER 2o19, dimarts, L2t Mdrtirs
oFs
MARQ 2019, dimarts, I-2z Mdrtirs de
Francíscanes Míssioneres de la Imma-

culada Concepció i les Franciscanes
Missioneres de la Mare del Diuí pastor.
ABRIL 2019, dimarts, 9t Mdrtirs

d.e

les Franciscanes Mi.ssioneres de Maria

MAIG 2o19, dimarts, L4z Mdrtirs de

les Caputxines de la Mare det Diuí pastor i de les Franciscanes Missiorueres.
de la Natiuitat de Nostra Sengora)

JUNY 2o19, dimarts, LLz Eucaristia
(presidida pel OFMconu)

