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Acabem de passar el mes d’octubre, mes que per a la casa es l’inici de tota la

seva activitat. La Festa de sant Francesc, nostre Pare, es un inici de vida de pregària,

de vida fraterna i d’activitats pastorals. Alhora ens situem com al final d’una nova

etapa: els frares ens anem preparant per el proper Capítol Provincial, com cada tres

anys, i això ens convida a revisar el treball fet i sobretot veure l’acció de la Gràcia en

aquesta comunitat de deixebles de Crist.

Quan contemplem la vida de sant Francesc, o la vida de santa Clara, la petita

planteta del Pare Sant Francesc, veiem com ells també fan aquest procés en el seus

Testaments:

El Senyor em donà a mi fra Francesc, de començar així a fer penitència… El

Senyor mateix em conduí entre els ells (leprosos) i amb ells vaig fer misericòrdia ... El

Senyor em donà una tal fe en les esglésies que simplement pregués i digués: Us

adorem, Senyor Jesucrist, també a totes les vostres esglésies que hi ha en tot el món, i

us beneïm, perquè per la vostra Santa Creu heu redimit el món… I després el Senyor

em donà germans. (Test, S. Francesc).

Entre altres beneficis que rebérem i anem rebent cada dia de la generositat del

Pare de les misericòrdies, pels quals més ens cal retre accions de gràcies al Pare

gloriós, excel·leix el de la nostra vocació… El Fill de Déu se’ns ha fet camí, i el

nostre benaurat Pare Francesc, veritable amant i imitador seu, ens l’ha mostrat i

ensenyat amb la paraula i amb l’exemple. (Test S. Clara).

Això ens porta a veure que la nostra tasca es la de ser dòcils a l’Esperit del

Senyor i deixar que Ell, autor de vida, actuï en les nostres vides, com ho va fer en els

apòstols, els màrtirs i els sants.

Sant Francesc va dient el Senyor, no ell mateix, ni nosaltres, sinó Ell, el Senyor.

Perquè Ell és l’inspirador i nosaltres sols executem el que el Senyor ens diu. Així la

vida, la pastoral de la casa, funciona. I per això com Santa Clara cada any podem anar



dient: Entre altres beneficis que rebem i anem rebent cada dia de la generositat del

Pare de les misericòrdies.

Començant pel més habitual, és que mirem de vetllar per la bellesa i

profunditat en la celebració diària a les 11 del matí i les vigílies i els diumenges,

l’Eucaristia, amb els cants, la predicació, sent transmissors del patrimoni espiritual i

sacramental de l’Església.

Fruit de la celebració eucarística hi ha la vida pastoral. Cada dijous hi ha

l’adoració Eucarística des de les 10 del matí fins a les 19’30 del vespre. Un dia

d’hospital de campanya per reprendre les forces amb el Senyor, i reconciliar-se amb el

Sagrament de la Reconciliació.

La Catequesi d’infants és petita però hi ha un grupet de 10 infants que es

preparen per a la seva Primera Comunió, cada dijous de les 17’15 a les 18h. I un grup

de 10 joves que es preparen pel sagrament de la Confirmació cada 15 dies, els

divendres de 19’45 a les 20’30. Albirem un petit futur de nous deixebles de Crist.

Això ens porta vetllar per l’acollida dels nous que arriben, per part de la

comunitat. A vegades hi ha una mica de immobilisme, fruit de la inèrcia, fruit d'una

certa por, fruit de pensar que això és meu. Això ens porta a tots, com ens recorda el

Papa Francesc, a saber obrir la nostra porta al sant del costat, als nous que arriben.

Sense això, l’Església no es la de Jesús, sinó el club dels meus i això marceix la força

evangelitzadora de l’Església.

La catequesi d’adults, l’anomenada “Comunitat Cristiana”, la començarem amb

el temps de l’Advent, com un moment de preparació forta, i seguirem la formació fins

al mes de juny.

El Tercer dijous de mes hi ha la pregària de Taizè, de les 19’30 a les 20’30. Una

pregària contemplativa, per gaudir i restar junts amb el Senyor; pregant junts, amb el

silenci, el cant, la paraula de Déu i la pregària espontània que neix en el cor i

s’expressa amb els llavis i que tots fem nostre.

El nostre grup de Franciscans Seglars és un grup petit, que cal vetllar i alhora

reformular el seu compromís amb la vida i activitats de la casa, si volem que no mori i

creixi amb noves vocacions. Cada quart diumenge de mes tenen la seva trobada, de les

10’15 fins després de la Missa de les 11’30.



La caritat es expressió que alimenta i impulsa el Sagrament de la caritat, que és

la Santa Missa. Al peu de l’altar hi ha un cistell per poder deixar aliments pels pobres

que truquen a la porta del convent, així ens ajudeu a complementar el que els frares

anem també recollint d’altres petites col·laboracions. I els primers dimarts de mes de

les 10 a les 12 hi ha el grup d’Ajuda, que segueix amb fidelitat el seu servei més

ample amb els pobres.

Un servei petit, silenciós, es la visita als germans malats, ja sigui anant a

confessar-los, com a portar-los la Santa Comunió. No tinguem por de demanar-ho als

frares, contents de poder-ho fer. Així com també la confessió i direcció espiritual que

es demanen a frares concrets.

Segur que sorprèn tot el que hi ha i no ho sembla, això és el que fa la Gràcia de

Déu Actuar. Col·laborem nosaltres amb la Gràcia, amb fidelitat, generositat i amor,

fent realitat el desig del Senyor, i que puguin dir: Mireu-los com s’estimen.

Els Frares

AGENDA DE NOVEMBRE
Divendres 11 i 25: Catequesi de Joves de les 19’45 a les 20’30.

Dijous 17: Santa Isabel d’Hongria, Patrona del Franciscans Seglar.

Pregària de Taizè de els 19’30 a les 20’30.

Diumenge 27: Primer Diumenge d’Advent.

Volem fer-vos coneixedors, com expressió de la Transparència,

de l’ajuda generosa amb les col·lectes.

MOLTES GRÀCIES!

Diumenge 2 d'octubre:                     354’10 euros

Diumenge 9:                                     547,55 euros

Dimecres 12, Professió de fra Toni  544,56 euros

Diumenge 16                                    419,15 euros

Diumenge 23                                    484,56 euros

Diumenge 30                                    424,92 euros


