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MALETA CRISTIANA PER A L'ESTIU
Per sobre de tot l'equipatge, que no
falti la Paraula de Déu. No busquem
amics amb els que parlar i entaular
conversa? Déu és el millor
confident.
A banda dels llibres de lectura,
inclou algun que tingui identitat
cristiana. El pensament d'autors
cristians ens dóna pistes per situarnos en diferents qüestions que
se'ns presenten en el dia a dia.
A més de tancar bé la maleta,
procura segellar també els
moments d'amargor i de
contrarietats que has pogut tenir en
els últims mesos. A l'estiu cal anar
amb dues necessitats: la de
l'descans i la d'oblidar les ofenses.
Porta roba lleugera però, això sí, no
et desprenguis d'aquella altra que
és imprescindible per no traslladarte de l'essencial; que ningú et

despulli de la bellesa del teu
interior; que res et faci oblidar el
més valuós d'una persona: la seva
dignitat. És un vestit que, després,
costa molt recuperar.
Com a calçat, a més del que
protegeix els peus, no oblidis el de
la caritat. Aquests mesos són
positius per buscar el benestar d'un
mateix. Però, al mateix temps,
poden ser un trampolí per intentar
fer feliços els altres.
Quan despleguis els plànols i els
mapes dels llocs o ciutats que
visites, no oblidis posar una
"creueta" en la més propera
Església. Un cristià ha de viure i
sentir l'eucaristia com si fos el
millor refresc i la millor capbussada
estiuenc.

MISSES
SANT FRANCESC
Dilluns a dissabte 19.30h
Diumenge 11, 18* i 19.30h
SANT AGUSTÍ
Dilluns a dissabte 19h
Diumenge 12*, 13 i 20h*
* castellà

DESPATX
PARROQUIAL
Dilluns a divendres 17 a 19h
Certificats i expedients,
dimarts i dijous de 18 a 19h

Per Javier Leoz, sacerdot de la Diòcesi
de Pamplona

CÀRITAS

ESMORZARS AGOST

Dilluns i dimecres de 17 a
18.30h

Un nou mes d'agost s'apropa. Significa vacances, família, restablir

forces... A sant Francesc també significa una nova edició del projecte
"esmorzars agost" que, des de fa ja un bon grapat d'anys, mira de

sortir a l'encontre de les necessitats bàsiques de les persones que
passen el mes al carrer: queviures, roba...

Les actuals circumstàncies sanitaries ens fan pensar que enguany

veurem una pujada sensible de persones que necessitaran del nostre
ajut.

També mirarem d'adecuar els espais i els sistemes de treball per tal
de cumplir les indicacions de les autoritats sanitaries.

Preveiem que el pressupost de l'activitat és d'uns 2500€ que sobretot
es destinen al pa i a l'aigua.

Us demanem ajuda per aconseguir aquests productes, i també per a
recollir la roba que repartim entre les persones necesitades.

ALTRES
Confessions, mitja hora
abans de cada missa.
Festius també durant la
missa
Rosari, de dilluns a
divendres a les 19h
Adoració, dilluns de 18.30
a 19.30h
Primer divendres de mes
12 hores amb el Senyor,
de les 20h fins a les 8h de
dissabte (missa)
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IMATGES DEL MES

SEMINARISTAS
A principios de junio se incorporaron

Les damos la bienvenida a los tres y

seminaristas que estudian en el

dedicación a la pastoral de la

a la pastoral de la parroquia tres

seminario internacional Bidasoa de
Pamplona.

Axel Rodríguez, de Nicaragua, ya

estuvo el verano pasado colaborando
en las actividades de sant Francesc.

Robin viene de la India, de la región

SEMINARISTES

de Kerala. Y Ménaka es natural de Sri
Lanka. Los dos llegaron a Pamplona

en septiembre pasado: han estudiado
el primer curso en el seminario.

les agradecemos su trabajo y

parroquia y a todas las actividades
que se les encomienden en estos
días.

En los últimos años Bidasoa nos ha
enviado seminaristas en verano y
Semana Santa. Agradecemos al

seminario este servicio que nos

ayuda a mejorar y dignificar la liturgia
y la pastoral de sant Francesc.

CASAL D'ESTIU
CORPUS

Ja ha començat el casal d'estiu.

Volem que sigui un espai on

facilitar que els nois facin el dinar a

gaudir de la compnyia d'altres

Aquest any hem reduit l'horari per

casa, en condicions sanitàries més
adequades.

Els infants s'organitzen en grups

reduits sempre amb els mateixos
monitors, de tal manera que es

minimitza el risc de contagi i es
facilita la traçabilitat.

aprofitar els matins del juliol i
nois, disfrutar de la natura i
creixer.

Dades: 29 juny a 31 juliol (5 setmanes)
Horari: 9 a 13h

Edats: 7 a 12 anys

Preu: 45€/setmana
Inscripcions:

tel: 601 097 151

PRIMERES COMUNIONS

https://forms.gle/zAkAts8tCwVvhU3m6

AGENDA DEL MES
Juliol

CASAL D'ESTIU

Dia 3
Dia 12
Dia 14
Dia 16
Dia 26

Adoració eucarística, de les 20h fins a les 8h de dissabte (missa)
Ordenació presbiteral d'en Robert Otaba. Catedral a les 18h
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Mare de Déu del Carme
Missa funeral per les víctimes de la Covid-19 i pels quatre preveres
que han mort en els dies de confinament. Catedral a les 18h
Dia 31 Final del Casal d'estiu
Agost
Dia 1

SANT JOSEPMARIA

Sant Rosari a les 18.30h. Missa i benedicció amb la relíquia del pare
Palau a les 19.30h
Dia 16 Sant Roc. Ofici a les 11.00h

