El dia 15 de maig el Col·legi Major Lestonnac es va vestir de gala amb motiu de
la celebració de la festa de Santa Joana de Lestonnac, fundadora de la
Companyia de Maria i, com ja és costum en el CMU, s’aprofita aquest moment
per a fer el comiat d’aquelles col·legiales que aquest curs acaben els seus
estudis. Aquest anys són tres: Rosalia Boixadera, Caty Tseng i Whan-Shan Yen.
A totes elles la nostra enhorabona tot desitjant que la seva incorporació al món
professional esdevingui una experiència enriquidora.
A les 21.00h vàrem tenir l’eucaristia, molt participada, presidida pel capellà del
CMU, el P. Josep Sanz, claretià, i animada musicalment pel cor Lestonnac, que si
bé és petit en nombre, mostra un bon nivell de qualitat.
Un moment emotiu va ser
antigues alumnes de la
escriure una carta oberta
Lestonnac en la qual, després
perdura i creix amb el pas dels
que les ha ajudat i seguien
en aquesta etapa universitària
mateix temps manifestaven el
flama encesa i de donar la mà
Si una llegia la carta a Joana de
possible resposta de Joana a

quan dues universitàries,
Companyia de Maria, van
adreçada
a
Joana de
d’agrair la seva obra que
segles, comentaven el molt
demanant la seva protecció
que enguany han iniciat. Al
desig de seguir mantenint la
com va saber fer-ho ella.
Lestonnac, l’altra llegia una
les inquietuds plantejades.

En el moment de l’ofertori, mitjançant diferents símbols, vàrem
posar tota la vida compartida al llarg del curs amb els encerts i
dificultats que hagin pogut sorgir a la vegada que demanàvem
pau, força, i encert en els exàmens que s’aproximaven.
Vàrem compartir unes paraules d'estima i agraïment amb Rosalia
Boixadera, finalista a Lestonnac; a Cathy Tseng i a Rosa
Yen,
perquè acaben els seus estudis a Barcelona.
I com és tradició a Lestonnac, vàrem finalitzar aquest moment
amb l’entrega, per part de la directora, d’un record del seu pas pel Col·legi Major.
Acte seguit vàrem anar al menjador on hi havia sopar de gala i
al final una sorpresa va posar punt i final: l’estudiantina va
visitar a les universitàries i vàrem tenir una estona simpàtica i
divertida que va ajudar a atenuar una mica el cansament
propi d’aquest darrer tram del curs.

En el document adjunt que es presenta a
continuació podràs trobar unes imatges de la festa.

