
 

 

 

 

ORACIÓ EUCARÍSTICA 

DE SANT BONAVENTURA 

 

Dolcíssim Jesús i Senyor meu, 

traspasseu la meva ànima 

amb la ferida saborosa del vostre amor, 

i ompliu-la d’una veritable 

i santíssima caritat. 

Feu, Senyor, 

que la meva ànima tingui fam del Pa 

i Aliment dels àngels i de les ànimes santes, 

que és pa substancial de cada dia, 

que té tota dolçor, sabor i delectació. 

Que tingui fam de vós, Senyor, 

a qui desitgen mirar els àngels, 

i que el meu cor en quedi assaciat. 

Que tingui sempre set de vós, 

font de la vida, 

font de saviesa i de ciència, 

riu de joia, fertilitat de casa meva. 

Que sempre us busqui i us trobi, 

mediti en vós, 

parli amb vós, i ho faci tot en lloança 

i glòria del vostre nom. 

Que vós sigueu la meva esperança 

i la meva riquesa, 

la meva joia i la meva quietud, la meva pau i 

tranquil·litat, refugi i tresor... 

i que el meu cor i el meu enteniment 

estiguin sempre arrelats en vós. 

Amén. Jesús. 
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Família Franciscana de Catalunya 

Curs 2017-18 



PAU I BÉ! 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Celebrem l’any tretzè 
d’aquestes trobades de pregària 
de la Família franciscana, a 
Barcelona. Aquest curs 2017-
2018 ens centrarem en la figura 
de sant Bonaventura, en el vuitè 
centenari del seu naixement. 
L’any més probable del seu nai-
xement és, en efecte, el 1217-
1218. 

 Ell que va escriure tant 
sobre Francesc i Clara ens 
acompanyarà en aquest curs de 
Pregària Interfranciscana. 

  
 

 
 

 

QUINS DIES ENS TROBAREM? 

 

 

OCTUBRE 2017, dimarts, 24: l’Esperit 

d’Assís. Compte! Lloc: a la cripta dels 

caputxins de Pompeia (Diagonal 450), a 

les 7.30 (Prepara OFM) 

NOVEMBRE 2017, dimarts, 14: sant 

Bonaventura, un franciscà exemplar. 

(OFMcap, fra Mateu) 

DESEMBRE 2017, dimarts: 12: l’home, 

itinerant cap a Déu. (OFMconv, fra Ber-

nardino) 

GENER 2018, dimarts: 9: les petjades 

de Déu en la creació (OFM, fra Josep Mª) 

FEBRER 2018, dimarts: 13: la veritat: 

do de Déu i tasca de l’home (Franciscanes 

Missioneres de la Immaculada) 

MARÇ 2018, dimarts: 13: del coneixe-

ment a l’amor de Déu (franciscanes ca-

putxines del Diví Pastor, Gna. Martha) 

ABRIL 2018, dimarts: 10: recerca de 

Déu en Fraternitat  (OFS Maria Cambray) 

MAIG 2018, dimarts: 8: la Verge Maria 

en l’espiritualitat franciscana (Francisca-

nes Missioneres de Maria) 

JUNY 2018, dimarts: 12: Eucaristia final 

concelebrada (Presideix fra Eduard Rei, 

Provincial dels Caputxins) (Cants: Fran-

ciscanes Miss. de la Immaculada Con-

cepció). 
 

HORA: de 7.30 a 8.30 del vespre. 
Lloc: Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció 

08007 Barcelona, Plaça Universitat, 2 

Tel 93 454 34 69 i 93 323 69 31 


