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Sant és entre tots aquest lloc, digne dels

més grans honors.

Sí, sortós el seu cognom (La

Porciúncula), més encara el nom primer (Santa

Maria), i el tercer és presagi de favors (dels

Àngels). Aquí acostumen a venir els àngels, i

il·luminen la nit de llum i càntics.

Derruït completament, Francesc el va restaurar. Aquesta és una de les tres ermites

que el pare reconstruí. L’elegí quan va cobrir la seva carn amb un cilici. Aquí mortificà el

seu cos per sotmetre’l a l’esperit. En aquest temple va néixer l’orde dels framenors, i una

munió d’homes seguí l’exemple del pare.

Aquí Clara, esposa de Crist, es va tallar les trenes; i aquí deixà les pompes del món

per seguir el Crist. Aquí la Mare de Déu engendrà els farres i les monges i per ells i elles de

nou donà Crist al món.

Aquí el camí folgat del món antic es tornà estret i fou eixemplat el coratge dels qui

foren cridats. Aquí fou confegida la Regla, regenerada la santa pobresa; la vanaglòria

abatuda i la creu revelada enmig de tots. Sí, Francesc es veié torbat i lassat, aquí recobrà

la calma i el seu esperit confort. Aquí fou demostrada la veritat de la qual es dubtava i

atorgat al pare sant tot allò que havia implorat.         (Espill de Perfecció, capítol LXXXIV)

Els Frares



AGENDA DE JULIOL-AGOST

JULIOL

Dels dies 4 al 8 de juliol, no hi haurà missa de les 11:00

per estar els frares en exercicis espirituals

AGOST

Dia 2, dimarts: Festa del Perdó d’Assís (Mare de Déu dels Àngels)

De 10:00 a 11:00 Confessions

A les 11:00 Missa Solemne: es guanya la Indulgència Plenària

En acabar la missa es regalarà Alfàbrega

De 12:00 a 13:00 Confessions

Dia 8, dilluns: Pare Sant Domenech: Missa Solemne a les 11:00

Dia 11, dijous: Mare Santa Clara: Missa Solemne a les 11:00

Dia 14, diumenge: Vigília de l’Assumpció de la Mare de Déu.

No hi ha Missa de Vigília a les 19:30

Dia 15, dilluns: Solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu:

Misses a les 8:30 i 11:30

BON ESTIU A TOTHOM!


