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Senyor Vós, que vàreu fer de Sant  
Francesc Coll, un incansable apòstol  

de l’Evangeli i del rosari i  
l’enriquíreu amb les virtuts i les creus  

de les ànimes santes,  
concediu-nos per la seva intercessió la 

gràcia que us demanem… 
 

Feu que sapiguem imitar les seves   
gestes i doneu-nos fortalesa per a viure 
amb serenitat les alegries i proves de la 

nostra vida cristiana. Amén 

Dominiques de l’Anunciata 
www.dominicasanunciata.org 

 

El meu nom és Wolfgang Bumm, sóc suís, resideixo a Zurich i treballo a Suïssa com a director financer en una gran multinacional 

alemanya. Voldria compartir les gràcies rebudes per intercessió de la Gna. Cristina Benito. 

Sento una gran devoció per la Gna. Cristina Benito i la seva pregària m’acompanya en la meva vida personal i professional. Em 

sento molt protegit per les seves benediccions ja que en diverses ocasions ha obrat amb molta eficàcia. Li voldria relatar els dos 

últims esdeveniments. 

En el mes d'agost, em van encomanar el xarampió a Kerala, al Sud de l'Índia. Vaig haver de fer el viatge de tornada amb aquesta 

malaltia, i després de consultar metges a Suïssa em van donar el diagnòstic. A la meva edat (tinc 48 anys) el xarampió pot resultar 

molt crític -sobretot relacionat amb una inflamació de la pell del crani- tal com em va passar a mi. Vaig romandre en intensa oració 

amb la Gna. Cristina Benito i a les tres setmanes vaig superar aquesta malaltia. 

En reincorporar-me a la feina, em vaig trobar amb una situació professional molt difícil. Teníem planificada l'obertura d'una nova filial 

de venda i reparació de camions prop de Zurich. Havíem llogat un establiment que el propietari ens va assegurar que  comptava amb 

tots els permisos i llicències necessaris per poder iniciar la nostra activitat econòmica. Ho vàrem posar tot en marxa, vam signar 

contractes amb 9 nous empleats, vàrem invertir més de 0,5 milions d'euros i el passat 1 d’octubre iniciàrem una gran campanya de 

publicitat per obrir el taller al públic. 

Deu dies abans vam rebre de l'ajuntament la notícia que no ens concedien la llicència de l’activitat. 

En aquest moment no vam saber què fer i vam decidir seguir endavant amb l'obertura. En la meva desesperació vaig posar tota la 

meva energia en l'oració a la Gna. Cristina Benito i li vaig pregar, des del més profund del meu cor, perquè procurés alguna solució a 

aquest gran problema. Jo personalment estava en el focus de la crítica ja que, com a director financer, sóc el màxim responsable pel 

que fa a les lleis i normatives. 

Pocs dies després de les meves pregàries, i d'una manera miraculosa, vam rebre la notícia de l'ajuntament que havien reconsiderat 

el nostre cas i que ens concedien la llicència de l’activitat per obrir el dia 1 d'octubre, com s’havia previst. Li pregaria que es donessin 

a conèixer aquestes gràcies al tríptic "Testimoni de la Llum". Wolfgang Bumm, novembre 2.018 
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Si desitges compartir les gracies rebudes per intercessió de Sant Francesc Coll, Germanes Màrtirs o G. Cristina Dominga 
Benito, pots fer-ho comunicant-te amb les Germanes Dominiques de l’Anunciata en una de les adreces següents: 

 
 
 

 
Provincia San Martín de Porres 

4ª Calle Oriente, 4-4   04104 Santa Tecla 
(El Salvador, C.A.) 

provsmartin@dominicasanunciata.org 
 

Vicariato San Francisco Coll 
Soeurs Dominicaines de l’Anunciata 

B.P. 1160 Cidex-1 
Abidjan - 28 (Côte d’Ivoire-África) 

vicariatsfcop@gmail.com 
 

Delegación de la Provincia Santa Catalina  
Rua Eneida, 358. Bairro N.S. da Glória 
 30881-520 Belo Horizonte M.G. Brasil) 

delegadabrasil@dominicasanunciata.org 
 

Província Sant Raimon de Penyafort -Filipinas- 
Dominican Sisters of the Anunciata 

12 P Bernardo St.  - Cubao Dist.  
Quezon City. Filipinas  

anunfilipinas@yahoo.com 

 
Casa General 

C/ La Granja, 5   28003 Madrid (España) 
dacgeco@dominicasanunciata.org 

 
Província Sanr Ramon de Penyafort 

C/ Elisabets, 19    08001 Barcelona (España) 
provsraimundo@dominicasanunciata.org 

 
Provincia Santo Domingo de Guzmán 

Av. Alfonso XIII, 160 dpdo.  
28016 Madrid (España) 

provsdomingo@dominicasanunciata.org 
 

Provincia Santa Catalina de Sena 
C/ González Besada, 18    
33007 Oviedo (España) 

provscatalina@dominicasanunciata.org 
 

Provincia Santa Rosa de Lima 
C/ Junín, 1223  

    1113 Buenos Aires (Argentina) 
provsrosa@dominicasanunciata.org 



Agraïm la generositat de tants devots de Sant Francesc 
Coll, que ens fan arribar el seu donatiu per gràcies       

rebudes. En la nostra pregària els tenim ben presents. 

 

FRANCESC COLL,  T’ACLAMEM SANT!                                  
11 D’OCTUBRE 2009 

 

 
   

Avui aquell arbre que va plantar Sant Domènec, del que varen brotar abundants branques i 
flors, que va anar creixent i fent-se més frondós, té una brillantor especial, perquè un altre sant     
l'enforteix i, tot i que podria semblar que les branques i les flors han perdut força i color per la 
crisi vocacional que experimentem a Europa, no ha debilitat el tronc, ni les arrels, ja que la vitali-
tat i la força dels plantadors es manté i creix cada dia. 

Pare Coll, avui és més petit el nombre de germanes, però el nostre arbre és més multicolor, 
pluricultural, amb arrels cada vegada més fortes i profundes i unes branques singulars en les 
que s'aixopluguen els molts laics que han assumit la teva obra i Carisma. A ells podem sumar la 
quantitat de devots del món sencer, que s’adrecen a tu, amb una fe increïble. Junts volem que 
la teva obra perduri per sempre. 

Seguim amb la inquietud del jove de l'Evangeli, aquell «Vine i Segueix-me», i amb el "tu Coll 

t'has de fer dominic", que tant va marcar la teva vida. Volem que ens ressoni sempre en el   
nostre interior, i també al nostre voltant... sense que falti l'essencial, i sentir la mirada amorosa 
del diví Mestre que ens proposa la fidelitat, ens crida a l'heroisme de la santedat i ens demana 
que ho deixem tot per seguir-lo: Buidar-nos del que és superflu, aprofundir en el que és essencial 

de la vida i ser testimonis creïbles per arrossegar a altres en el teu seguiment. 

Cada dia pot ser una nova crida, ja que la vocació cristiana sorgeix d'una proposta d'amor del 
Senyor, i només pot realitzar-se gràcies a una resposta nostra d’amor. Jesús convida els seus 
deixebles al lliurament total de la seva vida, sense càlculs ni interessos humans, amb una    
confiança sense reserves en Déu. Així va ser la vocació del Pare Coll, des de la seva infància. 
Ell va acceptar la invitació i va emprendre, amb humil docilitat, el seguiment de Crist vivint,   
segons l'Evangeli, el Carisma dominicà amb la profunditat i senzillesa que el caracteritzava. 

En commemorar els 10 anys de la Canonització del nostre estimat Pare Coll, recordem       
agraïdes el do que va ser i segueix essent per a l'Església universal i per a la Congregació. 

Encara avui resulta gratificant recordar els elogis del Papa Benet XVI a la figura del Pare Coll, 
que "es va dedicar amb afany a propagar la Paraula de Déu, viva i eficaç, complint així         
fidelment la seva vocació en l'Ordre de Predicadors, en la que va professar. La seva passió va 
ser predicar, en gran part de manera itinerant i amb el caire de "missions populars", per tal   
d'anunciar i revifar per pobles i ciutats de Catalunya la Paraula de Déu, ajudant així a la gent a 
la trobada profunda amb Ell. Una trobada que porta a la conversió del cor, a rebre amb goig la 
gràcia divina i a mantenir un diàleg constant amb el Senyor mitjançant l'oració. Per això, la seva 
activitat evangelitzadora incloïa un gran lliurament al Sagrament de la  Reconciliació, un èmfasi 
destacat en l'Eucaristia i una insistència constant en l'oració. 

Francesc Coll arribava al cor dels altres perquè transmetia amb passió el que vivia en el 
seu interior, el que cremava en el seu cor: l'amor de Crist, el seu lliurament a ell. 

Perquè la llavor de la Paraula de Déu trobés bona terra, Francesc va fundar la Congrega-
ció de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, per tal de donar una educació integral a 
nens i joves, de manera que poguessin descobrir la riquesa insondable que és Crist, 
aquest amic fidel que mai no ens abandona ni es cansa d'estar al nostre costat, animant 
la nostra esperança amb la seva Paraula de vida". 

El Papa va acabar saludant a tots els assistents a la cerimònia de Canonització dels nous 
sants: Segismundo Félix Felinski, Francesc Coll i Guitart, José 
Damián de Veuster, Rafael Arnáiz Barón i Maria de la Creu 
(Joana) Jugan. 

«Estimats germans i germanes, donem gràcies al Senyor pel do 

de la santedat que avui resplendeix a l'Església amb singular be-
llesa. Alhora que us saludo amb afecte a cadascun -cardenals, 
bisbes, autoritats civils i militars, sacerdots, religiosos i religioses, 
fidels laics de diverses nacionalitats que participeu en aquesta 
solemne celebració eucarística-, desitjo adreçar a tots la invitació 
a deixar-se atreure pels exemples lluminosos d'aquests sants, a 
deixar-se guiar pels seus ensenyaments per tal que tota la nostra 
vida es converteixi en un cant de lloança a l'amor de Déu. Que 
ens obtingui aquesta gràcia la seva celestial intercessió i sobretot 
la protecció maternal de Maria, Reina dels sants i Mare de la   

humanitat. Amén». 

 

 
 

 

 

 

Aquest any 2019, que celebrem el Xè aniversari de la Canonització del Pare Coll, la publi-
cació de «Testimoni de la Llum», tindrà com a tema únic al Pare Coll. No obstant això, en 
aquest número per no endarrerir massa la seva publicació, s'inclouen unes gràcies      
rebudes per intercessió de la Gna. Cristina Benito. 


