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NADAL, el fruit d’un sí
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AÑO NUEVO... VIDA NUEVA
Serà aquest el darrer butlletí del 2018. En aquet moment pertocaria felicitar el
Nadal, fer plans pel Any Nou i també felicitar-lo. Sobretot nous propòsits, noves fites
que assolir. És el que toca quan s'acosta Nadal i l'any s'acaba. Ja fa molt temps que escric i que se'm brinda aquesta tribuna i això que us dic ja ho he fet moltes vegades,
tantes com anys fa que hi sóc present. Tan temps que crec que a l'hora heu tingut
temps de conèixer-me, de saber com penso, de saber què sento. Per altra part és lògic, durant molt anys jo ho he anat expressant i vosaltres llegint. Quan algú em diu que
li ha agradat algun dels meus pensaments jo em sento feliç. Si algú no està d'acord
també em sento feliç perquè penso que l’ha la llegit. De fet el butlletí és per a mi un
reguitzell de satisfaccions continuades. Però...
M'heu sentit dir moltes vegades que en la vida sempre hi ha un però... Bé, n’hi ha
moltíssims, però si més no sempre n’hi ha un... És obvi que mentre m'ho permeteu jo
continuaré gaudint d'aquesta plataforma de comunicació, però... i ara ve el però... us
vull suggerir i plantejar una cosa. Jo voldria que fos més obert. Més participatiu. Que
fos un lloc d'opinió i de contrast. Fins i tot de debat, no de polèmica, he dit debat.
Mireu, en aquests moments no estem en condicions de fer una revista. Bastants
cops s'ha intentat i sempre acaben plegant. A més, fer una revista és molt car. Ara,
també comptem amb el "germà ordinador" i el seu "cosí germà" que és el correu electrònic que permet arribar a tothom i per a qui no en disposa s'imprimeixen els butlletins justos i mai no hi ha pèrdues. Es fan just el exemplars que es necessiten en folis
normals. El Butlletí és un nexe d'unió dins la nostra família i als que hi escrivim també
ens agradaria saber què pensen els lectors i què porten a dintre, com veuen les coses,
que n'opinen.
Sí. M'esteu entenent. Estic reclamant més participació. Més compromís en la comunicació. Més expressió de vida i de trobada fraterna. I no em vingueu amb excuses
que molts ja som grans..., ja no estem per aquestes coses... Que si no sabem escriure...
Les faltes d'ortografia... Perquè hi ha un bon equip de correctors que esmerci’ns-hi en
fer-ho bé i ser fidels a l'autor. L'altra excusa, i la més barata: a mi no em van ensenyar
a escriure en català. Doncs a mi tampoc... I també entenc el castellà i és la llengua que
vaig aprendre de la meva mare, per tant, gaudeixo molt llegint-la. Tampoc em digueu
que no teniu temps. Això sí que no m'ho crec. Ens queixem sempre de l'envelliment de
les nostres institucions i que tots som molt grans, per tant, dedueixo que molt esteu
jubilats. I ja no dic la gent gran, amb tot el realisme m’adreço als més vell, i he dit vells.
Vosaltres teniu una cosa en la que als qui no ho som tant, o encara ens teniu per joves,
al menys un servidor, us enveja, voldria tenir quelcom que vosaltres teniu i que ell no
ho té. Jo pot ser tinc una mica més de ciència, adquirida per motius que no venen al
cas, però vosaltres teniu més sapiència, més saviesa, més experiència, més coneixe2

ment de la vida i no podeu ser tan egoistes i quedar-vos-ho tot per a vosaltres. I fins i
tot alguns, molta més ciència.
Ah! No val a dir que no es té ordinador o bé correu electrònic, tampoc que no es
sap fer-lo funcionar. No. Això és tenir "morro". Escriviu a mà i doneu l'escrit al Ministre
de la fraternitat o bé al Secretari; ells saben perfectament com procedir i quina és la
seva obligació: passar-lo a ordinador i enviar-lo.
No cal que tot sigui d'una profunditat mística, espiritual i ascètica. Perquè en la vida ordinària també ens agrada el que és senzill. Per exemple, a mi em coneixeu tots.
Però jo no us conec a vosaltres. També m'agradaria poder saber del vostre interior, les
vostres petites coses i com veieu unes altres. M'encantaria que algú em contradigués,
que em matisés... A voltes sembla més que el Butlletí és un òrgan de comunicació dels
assistents i frares que no pas dels mateixos terciaris franciscans.
Sí. Aquest és el meu propòsit i el meu desig. El Butlletí de l'OFS és cosa de tots. I
certament que és un dret i un servei que té la nostra família, però precisament per això, per a la nostra família també és un compromís i una obligació.
No m'oblido de felicitar-vos el Nadal i el Any Nou. I encara ho farem més extensiu i
intensiu durant els dies 14, 15 i 16 de desembre a Vilobí d'Onyar. Un dels llocs on encara es pot viure la riquesa i plenitud de la Família Franciscana. Totes els Ordes sota un
mateix trebol.
Fra Joaquim Recasens, ofm
A mí hermano y servidor del Señor D. Antonio Álvarez:
Tras leer el escrito sobre la carta apostólica Evangelio Gaudium he sentido la necesidad de pedir más información para poder poner en práctica el evangelio en el ámbito individual, matrimonial i social.
En mi camino para llegar a ser terciario necesito la comprensión total del sentido
de la palabra penitencia según San Francisco y si hay experiencias previas de matrimonios laicos que hayan puesto en práctica dicha penitencia.
Me encuentro atrapado en la parte reflexiva por falta de conocimiento i seguramente de comprensión. Cuando se hace referencia a los niveles de compromiso me
pierdo por falta de concreción. Hay en mi vida cierto sufrimiento que forma parte de
mi estructura mental que afecta a mi vida y me pregunto cómo San Francisco consiguió superar las dualidades ganar-perder, éxito-fracaso, dominador-dominado, buenomalo, perfecto-imperfecto.
Me pregunto cómo se puede llegar a ser valiente por amor y servicial por agradecimiento cuando el corazón dice lo contrario que la cabeza. Le invito a contestar este
correo electrónico o bien, si es posible, hacernos una visita a nuestra fraternidad. Que
Dios le bendiga siempre !!! La generosidad lleva al bien y el bien a la paz.
Francesc Moreno,ofs. Figueras (Fraternidad d’Arenys de Mar)
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POBRES Y HUMILDES ANTE EL PESEBRE
Se nos acerca la Navidad. El adviento nos pone en espera, nos invita a preparar el camino para acercarnos a adorar el pesebre. En él se nos facilita, de una manera
plástica, a Jesús recién nacido en la ciudad de Belén.
Los que vivimos la vocación de seguir a San Francisco de Asís somos privilegiados pues fue él quien la noche de Navidad de 1223, llevó a cabo el primer pesebre viviente, en medio a un bosque, en la localidad de Greccio, provincia de Rieti (Italia).
Así nos lo cuenta San Buenaventura “Tres años antes de su muerte se dispuso
a celebrar en el castro de Greccio, con la mayor solemnidad posible, la memoria del
nacimiento del niño Jesús, a fin de excitar la devoción de los fieles”.(L.M.10,7)
No fue la preparación del pesebre un acto casual, aislado en San Francisco sino que toda su vida nos dice Fray Tomás de Celano tuvo presente en su memoria “La
humildad de la Encarnación y la caridad de la pasión, que difícilmente quería pensar
en otra cosa” (1 Cel. 84). Nacimiento y muerte del Hijo de Dios llevan a Francisco de
Asís a la más alta devoción y la más sublime de las experiencias.
De su reflexión profunda sobre la humildad con la que Jesús se había entregado a los hombres podemos recordar lo que escribe sobre la Eucaristía en la carta a la
Orden, esto es, a todos los hermanos que incondicionalmente le siguieron: “¡Oh
sublimidad humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se
humilla, que por nuestra salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan! Ved,
hermanos, la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones; humillaos también vosotros para que seáis ensalzados por él”. (CtaO 12-37 nº 30). El que nació pequeño y humilde no se limita a quedarse en el recuerdo sino que, gracias a esa humildad, convertido en nuestro alimento, permanece para siempre.
Con esta experiencia de vida no pudo ser indiferente para Francisco la representación de la Navidad en Greccio. Así entendemos mejor lo que nos cuenta San
Buenaventura sobre la noche que adoró al Niño Dios en aquel primer pesebre:” Con
los ojos arrasados en lágrimas y el corazón inundado de gozo”(L.M. 10,7). Es la misma
pasión con la que vivió cada momento fundamental de su vida.
Mientras vivimos el adviento envueltos en las luces de colores, los anuncios
de los comercios y miles de invitaciones que nos pueden alejar del ambiente pobre y
sencillo que representa la llegada del Hijo de Dios entre nosotros. La vivencia de Francisco, contemplando la humildad de Dios en el pesebre, nos llama a sus seguidores, a
centrarnos y a dar testimonio de este acontecimiento tan excepcional
Fra Francisco Pesquera, ofmconv.
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AMB FRANCESC, CAP AL PESSEBRE
L'Advent ens troba un any més vestits de morat. I no només litúrgicament.
L'esperança, sempre joiosa, del Nadal, no s'atreveix a treure el cap. Catalunya viu
moments històrics de gran tensió.
Així ens aboquem al temps de Nadal. Si, quan arribi aquell dia venturós, ens hem
despertat del mal somni; si s'ha estès damunt de tots el desig de revisar idees, de
comprendre els altres, de respectar en la diversitat, haurà fet impacte la vinguda del
Salvador. Al seu entorn tots serem més humans. I ja no caldrà el morat de la por i del
desencís.
A propòsit del Nadal de tot l'any, de la vinguda de Jesús en el dia a dia, us deixo,
ben a prop del Pessebre, amb les paraules que el Papa Francesc adreçava als seus
oients en l'al.locució del 17 de març de 2015: Passa que allò que fa l'Esperit Sant en el
cor de les persones, molts cristians ho destrueixen amb la seva psicologia de doctors de
la Llei. Això no va bé així. Perquè l'Església és la Casa de Jesús, i Jesús acull; i no només
acull, sinó QUE VE A TROBAR LA GENT. I si la gent està ferida, què fa Jesús? La renya
perquè està ferida? No. Ve i se la carrega a l'esquena. D'això se'n diu misericòrdia. És
precisament d'això que Déu parla quan renya el seu poble: “misericòrdia vull, i no
sacrificis”.
Idees fortes les del Nadal, idees que criden i
sotraguegen. Cada cristià hauria de fer néixer Crist en
l'acolliment quotidià del germà, com diu el Papa. Fer-lo
néixer de nou entre nosaltres i en els altres, com ens
demana Francesc amb insistència. Fa set-cents-norantacinc anys, el nostre sant féu possible que, més enllà de
les commemoracions litúrgiques, el Nadal arribés a tots
els racons del món cristià, als cors de moltes persones
que l'havien oblidat. Greccio ens recorda que, malgrat
l'ambient que ens envolta, i no només per causes polítiques, Jesús vol tornar a néixer
en el nostre món, en la nostra Catalunya, en les nostres fraternitats de l'Orde franciscà
seglar, en la nostra família, en cadascú de nosaltres...
A l'establia Jesús bé recordem, però és entre els homes allà on el trobarem, cantem
en l'Advent. Que la llum del seu adveniment pugui més que les nostres pors i les
nostres mediocritats. VISQUEM PLENS D'ESPERANÇA, QUE EL SENYOR JA ÉS A PROP.
Germans terciaris, un bon Nadal a tots.
Fra Josep M. Segarra.ofmcap.
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ASSÍS – FRANCESC – GRECCIO
La primera vegada que vaig visitar els llocs franciscans, el 1982, tot em commovia.
Recordava, a cada pas, els diferents episodis de la vida de Francesc, i em preguntava
com els havia viscut.
L'anada a Greccio em va impressionar especialment. L'espectacle del gran
penyasegat, en acostar-nos a l'ermita, em transportava a aquell hivern del 1223, i
m'imaginava sant Francesc amb la idea de bastir un pessebre i de fer reviure en el cor
de la gent, aquella nit santa de Betlem. Ningú no sap ben bé el que aquell home de
Déu pretén, el que el seu magí està maquinant, però tothom corre a preparar-ho tot
com ell els ho demana: dintre la cova, hi ha l'ase, el bou, i l'infant. A tocar de mitjanit
comencen a sentir-se cants que cada cop es fan més perceptibles, els frares i els
pagesos de les rodalies van arribant il.luminats per torxes que van omplint de rutilants
estels la quietud del paratge. A la cova s'hi celebra l'eucaristia. Francesc, com a diaca,
proclama l'Evangeli i predica. Sant Francesc ha fet possible el primer pessebre de la
Història després del de Betlem.
Jo vaig sentir tot això mentre érem allà. També nosaltres vam celebrar l'eucaristia
entorn de l'altar de la cova de Greccio. Era a ple estiu i vam festejar el Nadal. Un somni
acomplert, que després repetiria diverses vegades.
El Nadal, però, no és un somni, és la realitat de tot un Déu que s'ha fet home. Per
això, amb el poeta, sempre hi trobes a faltar alguna cosa:
Però el conjunt acabat,
resulta fred com la gebre;
se'm feia trist el pessebre
d'aquellmon somni daura
pel qual m'havia afanyat,
tot i haver-hi el més precis,
fet amb paciència i traça.
Jo no sé pas el que em passa,
però hi manca el dolç encís
del bon sant Francesc d'Assís.
Ell, de Greccio en les boscúries,
convocà tota la gent,
i entre penyes i cantúries,
del gran Déu Omnipotent,
féu reviure el Naixement.
(Jaume Torras, 1874).
Germans de l'Orde franciscà seglar: molt Bon Nadal a tots!.
Eulària Anglí, ofs (Residència Assís).
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DIADA DE SANTA ISABEL D'HONGRIA
FRATERNITAT DE GRANOLLERS
Pau i Bé a tots els germans i germanes.
Aquest any el Consell de la Fraternitat, aprofitant el 40 aniversari
de l'aprovació de la Regla de Pau VI, ha organitzat la diada al voltant dels 797 anys de la seva Història, amb un títol força engrescador:
LA REGLA DE LA OFS, NORMA I VIDA.
Desprès de la recepció que ens va fer el nostre ministre Josep Maria, i de la oració dirigida per fra Gonzalo,vam veure el vídeo vocacional de l´OFS y després l’emotiva sorpresa va ser que a cada germà profés present, se'ns va entregar aquest pin:

La dinàmica posterior ens va portar pels camins de la millor comprensió de la nostra Regla, a fi de viure-la al móon laic amb alegria, senzillesa i voluntat de servei.
Tot seguit vam anar a festejar la diada de Santa Isabel d'Hongria, amb l’Eucaristia
a l'església del Germans Conventuals, a la qual, amb molta emoció i goig de tota la Fraternitat, la Claus Aumedes, en Miquel Morell, en Luciano Peralta, i la Magdalena Cuellar, van fer la Professió simple a l'Orde Franciscà Seglar.
El posterior dinar compartit, va donar pas a una de les maneres més amenes i divertides de fer catequesi cristiana, i franciscana: mitjançant la màgia que va emprar el
germà Javier Conejo. Crec que tots tenim força clar que ell ja en té de màgia, i molta.
Com molt bé va comentar el ministre: “Quien tiene mágia, no necesita truco”
I abans d'acomiadar-nos, la germana Claus ens va emocionar a tots plegats amb la
lectura del "Càntic de les Criatures".
Moltes gràcies al bon Déu, de regalar-nos aquestes germanes i aquests germans.
Lluís Salas Grau, ofs.
7

CRÒNICA DEL VIATGE A BARCELONA EN MOTIU DE LA BEATIFICACIÓ DE TRES MÀRTIRS DE LA CONGREGACIÓ DE CAPUTXINES DE LA MARE DEL BON PASTOR.
Convidats pels framenors caputxins de la Província de Catalunya i Balears, els passats dies 9, 10 i 11 de novembre de 2018, una nodrida representació de franciscans seglars de la Fraternitat de la Inmaculada Concepció del convent caputxí de Palma de Mallorca participàrem, a Barcelona, de la Beatificació de setze màrtirs. Entre
ells tres germanes que van pertànyer a la Congregació de religioses Caputxines de la
Mare del Diví Pastor: Germana Andrea (Ramona) Solans Ballesté, Germana María Auxilio (Josefa) Noguera Manubens i Germana Patrocini (María) Vilanova Alsina. Els altres
venerables beatificats en la mateixa cerimònia pertanyien a la Congregació de Sant
Pere ad Víncula (12) i a la Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors (1).
Vam acceptar complaguts la invitació, per tractar-se d'unes monges que van pertànyer
a l'institut religiós dedicat a la Divina Pastora. Advocació mariana a la qual tenim tanta
devoció i celebrem els germans que formen la nostra fraternitat franciscana seglar.
L'acte central, solemne i multitudinari va ser presidit pel
Cardenal Prefecte de la Sagrada Congregació per a la Causa
dels Sants, Eminentíssim Giovanni Angelo Becciu, en representació del Sant Pare, Francesc. Es va celebrar el dia 10 de novembre tenint com a escenari la basílica expiatòria de la Sagrada Família, a la mateixa Ciutat Comtal. L'esplèndid i majestuós temple, per a l'ocasió, es va veure replet d'innombrables
membres de les diverses congregacions abans esmentades i de
devots dels novells beats. La família franciscana i caputxina s’hi
vegé perfectament representada. Entre els concelebrants vam
poder veure al Cardenal Metropolità de Barcelona, Omella, al
Cardenal Emèrit de Barcelona, Martínez Sistach, el Cardenal
franciscà Emèrit de Sevilla, Amigo, el Cardenal Bertone, als bisbes auxiliars de Barcelona Gros i Vadell, a un crescut nombre d'altres bisbes, molts
d'ells del territori català, a l'Abad Mitrat del Santuari de Montserrat, etc.
Iniciada la celebració de l'Eucaristia, després de l'acte penitencial es va dur a terme el ritu de la beatificació amb la súplica feta per l'Arquebisbe de Barcelona i la presentació dels candidats per part els Postuladors de les Causes. Després, el Celebrant va
fer lectura de la Carta Apostòlica signada pel Papa Francesc i per la qual aquests màrtirs són inscrits en el Llibre dels Beats de l'Església. Va seguir el descobriment de tres
pintures situades en el presbiteri que representen als beats i la veneració de les seves
relíquies que, prèviament, havien col·locat prop de l'altar diversos familiars i germans
de congregació. Al moment, el cant de l'himne en honor dels màrtirs del segle XX a Espanya “Semillas de Paz” i una sentida ovació rubricaven el sentiment de goig que sentia el poble cristià amb aquests nous exemples que proposa l'Església.
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Finalitzada la celebració, els terciaris mallorquins
vam poder saludar a Fra Eduard Rey, ministre provincial dels Caputxins de Catalunya i Balears, i felicitar a
la Mare Carmen Brunsó Fageda, superiora general de
la Congregació de Caputxines de la Mare del Diví Pastor. A la nit el mateix grup es va veure honrat amb
una sopar-recepció organitzat, amb tota classe d'atencions i detalls, en un dels salons
del Convent de Pompeia, pels germans de les diverses fraternitats que formen la província de Catalunya de l'Ordre Franciscà Seglar. En el transcurs de la mateixa van intervenir el ministre de la zona catalana, Germà Carles Llompart, i el ministre local de la
nostra fraternitat de Palma, qui subscriu. Aquest últim, va obsequiar als primers amb
una taula realitzada per les monges franciscanes del T.O.R. del monestir de la Puríssima Concepció de Palma, òlim Caputxines, i que reprodueix a la Verge dels Ocasos, pintura al fresc de Pietro Lorenzetti (circa 1310-1319) en la Basílica inferior de Sant Francesc, Assis. El diumenge al matí, abans d'emprendre el retorn a la illa de Mallorca, els
terciaris de Palma, van participar d'una missa en acció de gràcies per les noves beates caputxines en el Convent de Sarrià dels Menors Caputxins, que va presidir el nostre
sempre recordat i benvolgut Fra Josep Maria Segarra, ofmcap., guardià que va ser del
convent de Palma i vice-assistent espiritual de la nostra fraternitat seglar. Realment,
tot el succeït i viscut aquests dies a Barcelona ha estat una autèntica experiència de
fraternitat franciscana-caputxina.
Jordi Llabrés Sans, ofs.

NADAL
Per Nadal celebrem el naixement humà del Bon Déu Diví. És en aquest dia tan assenyalat que s’inicia el camí de salvació de l’home. Camí de salvació que du a terme
Jesucrist, Fill únic de Déu. Jesús comença la seva estada humana i divina a Betlem de
Judà, ara fa uns dos mil anys ... i des de llavors no ens ha deixat sols mai més.
Va ser Ell mateix que per estar ben a prop de nosaltres, va “inventar” el sagrament
de l’Eucaristia, amagant-se en el Pa i el Vi eucarístics. D’aquesta manera, sempre que
vulguem, el podem tenir en els nostres cors. La divinitat de Déu roman en els nostres
cors cada cop que combreguem ...
Si Déu va venir al món per Nadal, per amor, per redimir-nos entregant el seu cos,
la seva humanitat en la seva Passió i Mort, per alliberar-nos del pecat, en l’Eucaristia
s’entrega divinament per amor, i en memorial d’aquest amor que va donar la seva vida
per tots els homes i dones de la terra ...
Nadal i Eucaristia són dues de les manifestacions d’amor més importants en les
que Jesús es dona totalment a la humanitat, en ambdues el Fill de Déu ve als nostres
cors. Déu Amor mai no ens deixa sols. Anem tots a Betlem a rebre i a adorar el Nen Jesús, el Fill de Déu que neix fet home, anem-hi amb el millor vestit que tenim ...
Anem a combregar, anem a rebre el Fill de Déu als nostres cors, el Bon Jesús que ens
dona la seva vida perquè nosaltres en tinguem ...
Molt Bon Nadal i venturós any 2019.
Balbina Birba, ofs
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AVANÇAMENT D’AGENDA PROVINCIAL DE L’OFS
Novembre
13 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs OFM, a Plaça Universitat, 2. Barcelona.
24 dissabte, a les 9,30h acollida, a les 10h. “El discerniment en sant Francesc” per Fra
José Luis Parada Navas, ofm. A Pompeia-Grups, Riera Sant Miquel 1 bis. Barcelona.
Desembre
11 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs OFMconv, a Plaça Universitat, 2. Bcn.
14 divendres nit, 15 dissabte i 16 diumenge, recés d’Advent, per Fra Joaquim Recasens, ofm al Convent de les Clarisses de Vilobí d’Onyar. Reservar plaça al correu :
ofscatalunya@outlook.es ò al telèfon 635612431.

Gener 2019
8 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs OFMcap, a Plaça Universitat, 2. Bcn.
12 dissabte, Jornades Franciscanes a Pompeia-Grups, Riera Sant Miquel 1 bis. Barcelona.
Febrer
12 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs OFS, a Plaça Universitat, 2. Barcelona
23 dissabte, “La veritable alegria” per Fra Jacint Duran, a Pompeia-Grups, Riera Sant
Miquel 1 bis. Barcelona.
Març
12 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs Franciscanes Missioneres de la Immaculada i Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, a Plaça Universitat, 2.
23 dissabte, recés de quaresma, per Fra Josep Mª Segarra, a Balaguer.
Abril
9 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs de les Franciscanes Missioneres de
Maria, a Plaça Universitat, 2. Barcelona
27 dissabte, “Santa Clara, una lectura espiritual del “atraieu-me”. Ponent Germana
Gadi Bosch Pons, osc., a Pompeia-Grups, Riera Sant Miquel 1 bis. Barcelona.
Maig
14 dimarts, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs de les Caputxines de la Mare del Diví
Pastor i de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat, a Plaça Universitat, 2. Bcn.
12 diumenge, Assemblea OFS Catalunya, “Francesc d’Assís (rabiosament mil·lennial)”
per Adelaide Baracco i Josep Otón, a Arenys de Mar.
Juny
11 dimarts, a les 19,30h. Eucaristia (OFMconv) , a Plaça Universitat, 2. Barcelona
16 diumenge, Romiatge a Montserrat
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Recés d’advent

Desembre
14 divendres nit, 15 dissabte i 16 diumenge,
pot ser un dia sols

“Las tres E.E.E”
per Fra Joaquim Recasens, ofm
al Convent de les Clarisses de Vilobí d’Onyar.
Reservar plaça al correu :
ofscatalunya@outlook.es ò al telèfon 635 612 431.

11

Agenda
(D’acord amb les dades facilitades per les Fraternitats)
Dissabte 8 de desembre, La Immaculada Concepció
Diumenge 9 de desembre , 2n. diumenge.
Dimarts 11 de desembre, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs OFMconv, a Plaça Universitat, 2. Barcelona.
14 divendres nit, 15 dissabte i 16 diumenge de desembre, recés d’Advent, per Fra Joaquim Recasens, ofm al Convent de les Clarisses de Vilobí d’Onyar. Reservar plaça al
correu :ofscatalunya@outlook.es o al telèfon 635612431.
Diumenge 16 de desembre, 3er diumenge.
Fraternitat d’Arenys de Mar,. 9h. pregària davant el Santíssim, a continuació Assemblea, Tema: La veritable alegria, 11,00 Eucaristia. Convent d’Arenys, carrer Santa Maria
7.
Dijous 20 de desembre, a les 20h. “Joan Sales (“Incerta Glòria”)” a càrrec de fra Eduard Rey, a Pompeia-Grups, Riera Sant Miquel 1 bis. Barcelona.
Dissabte 22 de desembre, a les 18,30h. Pessebre vivent, al Convent d’Arenys de Mar,
carrer Santa Maria ,7.
Diumenge 23 de desembre, 4rt diumenge.
Dilluns 24 de desembre, Nit de Nadal
Dimarts 25 de desembre, NADAL
Dimarts 8 de gener 2019, a les 19,30h. Tallers d’oració Màrtirs OFMcap, a Plaça Universitat, 2. Barcelona.
Dissabte 12 de gener, 10h. Trobada Fraterna, a Pompeia-Grups, Riera Sant Miquel 1
bis. Barcelona.
Diumenge 13 de gener, 2n. diumenge
Dijous 17 de gener, a les 20h. “Charles Péguy” càrrec d’Ignasi Mundet, a PompeiaGrups, Riera Sant Miquel 1 bis. Barcelona.

Redacció: Pompeia-Grups, Riera de Sant Miquel, 1 bis entl.2n.08006. Barcelona, Tel. 635 612 431.
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