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Un dia anava Francesc pels carrers d’Assís

captant oli pel llantió de l’església de Sant

Damià que reconstruïa, quan entrant a una

casa veié davant la porta un grup d’amics

entretinguts en el joc. Vermell de vergonya,

reculà.

Però girant al cel el seu noble esperit, es recriminà de tanta covardia i es jutjà

severament. Tornà enrere i entrà a la casa confessant davant tothom i amb veu

ferma el motiu de la seva vergonya. Després, com ebri per l’Esperit, va demanar en

francès l’oli que necessitava i va ser atès.

Transportat de sant fervor, encoratja tothom a restaurar aquella església i, parlant

sempre en francès, profetitza clarament que allà, al seu redós, s’aixecarà un

monestir de verges consagrades a Crist. Sempre que ell se sentia abrusat per

l’Esperit Sant comunicava, expressant-se en francès, les ardoroses paraules que

bullien en el seu interior, com si intuís que seria venerat en aquella nació amb un

culte i devoció particulars.
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AGENDA DE JUNY

Dia 5: Diumenge de Pentecosta

Dia 6, dilluns: Formació bíblica, en la sala de l’Atri, a les 19:30h.

Dia 7, dimarts: No hi ha missa de 11h.

Dia 12, diumenge: Primeres Comunions

Dia 13, dilluns: Sant Antoni. Missa solemne i benedicció dels pans. A les 11h.

Dia 16, dijous: Pregària de Taizé, a les 19:30h.

Dia 19, diumenge: Romiatge a Montserrat dels germans Terciaris

Dia 20, dilluns: Formació franciscana, en la sala de l’Atri, a les 19:30h.

Dia 23, dijous: Sant Joan. Missa solemne a les 11h.

Dia 24, divendres: Sagrat Cor. Missa solemne a les 11h.

Dia 29, dimecres: Sants Pere i Pau. Missa solemne a les 11h.

● Dels dies 4 al 8 de juliol, no hi haurà missa,

per estar els frares d’exerciciis espirituals

Visita de Malalts

Amb assiduïtat els frares anem a visitar els malalts i persones grans que ens

demanen, per una estona de conversa, com per portar i rebre els sagraments,

especialment de la Comunió, la Confessió i també lºa Unció dels malalts.

Només cal demanar-ho en la sagristia o en la porteria del convent.


