AGENDA

Curs 2016/17

MAIG
12 PREGÀRIA DAVANT DEL SANTÍSSIM AMB LECTIO DIVINA,
a les 20:15h, a la Cripta
21 DIA DEL MALALT
11:00h. EUCARISTIA a la Residència ASIL TORRENT
ASSEMBLEA PROVINCIAL A BERGA
Sortida amb autocar organitzat per l’OFS de Barcelona per compartir
que passarà per ARENYS DE MAR, GRANOLLERS i SABADELL.
Preu: 32€ (inclou el dinar i el bus). Inscripcions: Montserrat Linares,
telf. 636 48 18 18
26 PREGÀRIA DAVANT DEL SANTÍSSIM AMB CANTS DE TAIZÉ,
a les 20:15h, a la Cripta
30 DIA DE LA FRATERNITAT. CAPÍTOL ELECTIU.
9:00h. Inici en pregària a la Capella del Santíssim
9:15h. Visita Pastoral i Capítol electiu
11:00h. Eucaristia
12:15h. Consell local
JUNY
7 TROBADA AMB ELS CAPS DE GRUP, a les 17:00h, al Convent
9 PREGÀRIA DAVANT DEL SANTÍSSIM AMB LECTIO DIVINA,
a les 20:15h, a la Cripta
11 RECÉS A LA CAPELLA DE L’HORTA
9:00h. Pregària amb exposició del Santíssim
9:30h. La Santíssima Trinitat. Tema a càrrec de fra Jacint Duran
10:00h. Meditació, silenci i pregària personal (porteu Bíblia)
12:00h. Eucaristia
13 FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
19.30h. Eucaristia i benedicció del Pa de Sant Antoni
18 ROMIATGE A MONTSERRAT (Inscripcions cta. La Caixa)
23 PREGÀRIA DAVANT DEL SANTÍSSIM AMB CANTS DE TAIZÉ,
a les 20:15h, a la Cripta
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PROFESSIÓ SOLEMNE
El passat Diumenge, 30 d’abril, vaig fer juntament amb les meves germanes de
la fraternitat, Marina, Montse i Lidia, la professió solemne com a terciari
franciscà seglar en el convent dels frares caputxins d’Arenys de Mar.
Va ser una celebració molt emotiva en la qual no vaig poder deixar
d’emocionar-me durant la missa, tot recordant quan vaig arribar al convent per
primera vegada i com ha canviat per a bé la meva vida des que formo part de la
fraternitat. Com a poc a poc m’he anat abandonant a la voluntat de Déu amb
confiança i sobretot amb fe. El meu cor es va omplir de la joia de sentir l’amor
dels meus germans franciscans i també de veure la meva dona i els meus fills, els
meus pares, les meves germanes i la resta de la meva família.
Jo estava assegut a primera fila i minuts abans de començar la missa
vaig mirar on estava la meva dona i el meu fill petit i vaig preguntar sense
paraules a la meva dona pel meu fill gran (que no sol anar mai a missa), però a qui
jo li vaig pregar que vingués perquè era un dia molt important per a mi i el volia
compartir amb tots i ella, amb gestos, em va dir que estava dormint. Això em va
posar trist, jo desitjava que estigués allà amb mi, però no estava. Pocs minuts
després vaig tornar a mirar i el vaig veure al costat de la meva dona, em va mirar
i em va somriure i el cor se’m va omplir d’una gran alegria. Crec que aquest pas
que hem donat és un testimoni molt gran del nostre amor a Jesucrist i del
nostre desig de ser instruments de l‘amor de Déu en el món i per als homes i de
que és possible estimar la fraternitat com una veritable família.
Dono les gràcies a Déu per haver-me donat germans tan bons i el do de
l’amor cap a tots ells sense importar ni l’edat, ni la manera de ser de cadascun
essent veritables deixebles, i de voler seguir l’evangeli rere les petjades del
nostre Seràfic Pare Sant Francesc d’Assís.
Dono les gràcies als frares caputxins per la seva immensa ajuda i el seu
gran cor a imatge de Sant Francesc.
José Montes, ofs

