RECORDANT
MN. FRANCESC CIMA
Contemplar és endinsar-se en un silenci interior que dóna coneixement,
serenor, pau, com una “música callada”, com la remor d’una deu
d’aigua clara, fresca, neta i sempre nova!
És sentir-se obert, amb una llibertat plena que t’eixampla l’ànima a
tot el que és bo, acollidor, enriquidor, positiu.
És saber que Déu és a prop.
És viure en Déu, i ser-ne conscient!
És com saber-se perdut en la Immensitat de la Formosor de Déu!
És mantenir-se en el seu Amor.
És perseverar en el seu Amor.
És ésser en el seu Amor!
Es girà cap a mi, con volent-me parlar a cau d’orella... Mira, aquest
és un desig d’Ell, que va expressar en el sermó de l’Últim Sopar. I és
per a tothom.
I, mirant altra volta les muntanyes, sospirà i digué com per a ell mateix:
Oh, si ho descobrissin tots els cors!(...)
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Hi ha una paraula que defineix aquesta relació personal: l’amistat!
Pensa que el més important per a un cristià és viure l’encontre personal
amb Jesucrist, i en Ell, amb Ell i per Ell, amb totes les persones i totes
les altres criatures!
Llença’t a fer-ne l’experiència! Ja ho veuràs!

Fragment del capítol 51 del llibre
“Converses amb l’ermità de Sant Miquel de Turbians”

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, rep el baptisme l’infant Sol Ariadna Juros
Ricci.
◗ Missa d’aniversari de Mn. Francesc Cima.
Aquest dissabte, dia 16 de juny, a les 12 del
migdia, a la parròquia de la Mare de Déu del
Roser de Gisclareny se celebra la Missa amb
motiu del divuitè aniversari del traspàs de Mn.
Francesc Cima i Garrigó, prevere adscrit a la
nostra parròquia i gran apòstol de la joventut.
◗ Exèquies. Dilluns passat, 11 de juny, a les 9
el matí, se celebraren les exèquies per la Sra.
Lourdes Morera Pons, que havia mort el dia 9
de juny als 91 anys. Descansi en pau.
◗ Últim dia de l’Adoració a Sant Francesc.
Dimecres, 20 de juny, serà el darrer dia d’aquest
curs que es farà l’Adoració a l’església de sant
Francesc. Es tornarà a recuperar a partir del mes
de setembre.
◗ Pregària de Vespres. Aquest diumenge és el
darrer dia del curs que es farà la pregària
comunitària de Vespres a les 7 de la tarda.
◗ Ordenació diaconal. Diumenge que ve, 24 de
juny, a les 8 del vespre, Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses presidirà la Missa a la Catedral i conferirà
el sagrat orde del Diaconat al seminarista Pascal
Mwumvaneza, actualment destinat a la parròquia
de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del
Vallès, i que havia col·laborat a la nostra
parròquia. Encomanem-lo en la pregària des
d’ara i acompanyem-lo amb la nostra presència
en aquell dia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 11 de juny, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Araceli Muñoz i Josep Duran
(4 aniversari)

activitats pastorals
◗ Campanya “Cap nen sense colònies”. Les
persones que vulguin col·laborar en aquesta
campanya que es fa cada any per becar infants
amb dificultats econòmiques per tal de participar
en les colònies de la parròquia, poden fer arribar
el seu donatiu al compte ES27 2100 3099 8922
0050 7037 o en mà a algun dels mossens.
Aquest cap de setmana a l’atri del temple hi
haurà monitors de l’esplai per explicar-ho i
recollir les aportacions.
◗ Final de curs de les activitats de joves. El
proper divendres, 22 de juny, a la tarda, tindrà
lloc la trobada de final de curs dels grups
d’adolescents i joves de la parròquia. Es farà una
reunió conjunta per presentar les activitats d’estiu,
la pregària i el sopar compartit. Les activitats
d’estiu previstes són dues principalment: del 8
al 14 de juliol, a Gisclareny, es farà la convivència
de confirmació (Edge) i Postconfirmació (Life
teen); i del 23 al 29 de juliol es participarà en la
peregrinació de joves a Loiola i Javier, presidida
pel Sr. Bisbe.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 18 de juny, a
les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 20 de juny,
a les 5 de la tarda; seguidament, Cercle
d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 22 de juny, a
les 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 22 de juny, a
2/4 de 7 de la tarda.
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