PRESENTACIÓ DE LA
MISCEL·LÀNIA DE
MN. FRANCESC CIMA
Aquest dissabte dia 18 de juny, a les 5 de la tarda, a la Sala
Capitular de la Catedral del Sant Esperit, es presenta el llibre
“Miscel·lània de Mossèn Francesc Cima i Garrigó”. L’acte serà
presidit per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa.
Mossèn Francesc Cima va néixer a Blancafort (Tarragona) el 24
d’abril de 1922. Ingressà en el Seminari de Barcelona i rebé
l’ordenació sacerdotal a Sant Feliu del Llobregat el 23 de març
de 1947. Va ser destinat com a vicari a Sitges, Vilafranca del
Penedès i Barcelona. Des de l’any 1959 va exercir el seu ministeri
a Terrassa, com a beneficiat i vicari del Sant Esperit, capellà del
Monestir de Carmelites descalces, professor a l’Institut Egara i
a l’escola Vedruna.
Es dedicà especialment a la formació i acompanyament dels
joves. Fundà, també, les colònies de Viladoms, on molts infants
i joves de la nostra ciutat varen gaudir d’uns estius inoblidables;
posteriorment, continuà la seva obra amb infants i joves a
Gisclareny; i ha estat un dels fundadors del Concurs Bíblic de
Catalunya, que acaba de complir 30 anys. Finalment, morí el
17 de juny de 2000 a Terrassa i està enterrat al cementiri de
Gisclareny.
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Va publicar quatre llibres, que recullen les seves experiències
d’acompanyament als joves als llargs dels seus anys: “Converses
amb l’ermità de Sant Miquel de Turbians” (1990), “Retorn a
Sant Miquel de Turbians” (1992), “Primavera a Sant Miquel de
Turbians “(1998) i “Tardor a Sant Miquel de Turbians” (2000).
L’any 2010, en el desè aniversari de la seva mort, la Fundació
Privada Casal del Roser de Gisclareny —que vetlla per mantenir
i difondre el llegat de mossèn Cima— va voler fer un recull de
col·laboracions de més d’una cinquantena de persones que van
conèixer mossèn Cima i van col·laborar i treballar al seu costat,
i també d’altres persones que, sense haver-lo conegut
personalment, ho han fet per mitjà de la seva obra: els llibres
que va escriure i el seu llegat a Gisclareny.
Aquesta Miscel·lània és un recull de col·laboracions diverses i
policromes, talment com les pinzellades d’un retrat o les tessel·les
d’un mosaic, que, a mesura que les vas llegint, van configurant
la figura del mossèn, de l’amic, del mestre, del confident…, de
l’home bo i capellà d’una peça que estimen i enyoren.
L’obra es pot adquirir durant tot el cap de setmana a la parròquia.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5
de la tarda, reben el baptisme els infants
Amaya Osionomne Akhigbe, Júlia Montoya
Matarín i Aleix Vilalta Carbonell. I a les 6
de la tarda Iker Expósito Fernández, Aris
García Olmo, Juliette Hellín García i
Antonio Molero Cortés.
◗ Casaments. Divendres, 24 de juny, a 2/4
de 6 de la tarda, contrauran matrimoni
Gustavo Moreno Calvo i Alba Marcelo
Morales; i dissabte, 25 de juny, a les 12
del migdia, Juan Carlos Ponce Zapata i
Anna Agustí Boada.
◗ Missa familiar. Aquest dissabte és l’últim
dia del curs en què se celebrarà la Missa
familiar a 2/4 de 7 de la tarda. A partir de
dissabte, dia 25 de juny, i durant els
mesos de juliol, agost i bona part del
setembre, la Missa vespertina del dissabte
serà únicament a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Festivitat de la Nativitat de Sant Joan
Baptista. El proper divendres, dia 24 de
juny, l’horari de les misses amb motiu de
la festa de Sant Joan serà a les 9 del matí,
a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Memòria de Sant Josepmaria Escrivà
de Balaguer. El proper dissabte, dia 25
de juny, a les 10 del matí, se celebrarà
la missa en la memòria del sant.
◗ Exèquies. Diumenge passat, dia 12 de
juny, a les 11 del matí, tingueren lloc les
exèquies pel Sr. José Fernández Sabariego,
que havia mort el dia anterior als 60 anys.
Encomanem-lo a la misericòrdia de Déu.
◗ Missa Exequial. Dilluns passat, dia 13
de juny, en la Missa de les 8 del vespre,
es va pregar per l’etern descans dels
nostres germans difunts Joaquim Campà
Viñas, M. Rosa Maxenchs Agustí, M. Teresa
Verdaguer Berenguer i Àlex Serrano
Àlvarez. També es tingué un record en
l’aniversari de Tono Aymerich, i de Josep
i Dolors. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Presentació de la Miscel·lània sobre
Mn. Francesc Cima. Aquest dissabte,a
les 5 de la tarda, Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses presideix, a la Sala Capitular de
la Catedral, l’acte de presentació de la
Miscel·lània de Mn. Francesc Cima i
Garrigó. L’obra, que feia temps que es
preparava, és un recull d’articles sobre la
figura de Mn. Cima i la seva trajectòria.
◗ Final de curs de les activitats de joves
i de l’esplai. Aquest cap de setmana
tenen lloc les activitats de final de curs:
divendres a la tarda, dels adolescents i
joves (Edge i Lifeteen), i dissabte a la tarda,
de l’Esplai 0.5. Uns i altres es troben
preparant les activitats d’estiu, tant les
colònies i campaments com la participació
en la Jornada Mundial de la Joventut a
Cracòvia (Polònia).
◗ Donatius per colònies. Com cada any,
es demana l’ajut dels feligresos per
sufragar beques de colònies. Els donatius
es poden fer arribar als mossens o fent
un ingrés al número de compte corrent
ES27 2100 3099 8922 0050 7037 de
La Caixa.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia
22 de juny. Seguidament, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.
◗ Reunió de final de curs del CPM.
Dimecres, dia 22 de juny, a les 9 del vespre.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 25 de
juny, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Voluntaris del temple. El dilluns 27 de
juny, a les 6 de la tarda.
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