SANTA JOANA DE LESTONNAC 2019
COL.LEGI MAJOR LESTONNAC, BARCELONA
El 15 de Maig de 2019 va ser una data especial per a nosaltres: es
compliren 70 anys de la canonització de Joana de Lestonnac,
fundadora de la Companyia de Maria i patrona del Col·legi Major.
Seguim els seus passos per continuar el seu Projecte!
La Casa es vestí de gala per a celebrar el comiat de les nostres
finalistes i la cloenda del curs acadèmic 2018-2019.
La festa s’inicià amb la celebració de l’Eucaristia, on vam tenir la
sorpresa de rebre una carta de Joana de Lestonnac omplint-nos
d’ànims i d’esperança.
A la llum de l’Evangeli de Mateu, ens convidaren a escoltar el
nostre interior, a recollir els nostres sentiments, a posar en mans
de Déu la vida d’aquest curs: alegries, dificultats, experiències de
coneixement i amistat, treball responsable…
Joana n’és un bon exemple per a ajudar-nos a afrontar les
dificultats i comprendre que també poden ser una oportunitat per
créixer i madurar. Des de la fe i amb amor podem construir entre
totes un món millor.

En el marc de la celebració acomiadàrem amb afecte a Maria Martínez, Marina Molina, Cristina Reverté i
Beatrice Toja. Hem tingut l’oportunitat de viure amb elles i veure l’arribada a la meta en les seves respectives
carreres. S’enduen molts sabers, valors, experiències i amistats.
Marina Molina, degana del CMU i en nom de les finalistes, va compartir la seva experiència i ens regalà
paraules carregades de records, emoció i agraïment.
A totes elles la nostra felicitació tot desitjant que la seva incorporació al món professional esdevingui profitosa
en tots els sentits.

Tot seguit vam tenir el sopar de gala a la terrassa
que hi ha al costat del menjador. L’ambientació
molt cuidada i plena de símbols; un “photo-call” de
cinema on les noies es van poder fer una simpàtica
foto, un vídeo que recollia diferents moments
viscuts al llarg del curs. El sopar, gràcies a la
Milady i l’Ana, va ser esplèndid i excel·lent.

Les postres van estar amenitzades per la tuna
d’Empresarials què va repartir art i simpatia fins
ben entrada la nit.

Agraïm a tot el personal del Centre, amics i antigues col·legiales, la seva il·lusió, dedicació i entusiasme que
va fer possible aquest dia.

