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DOLORS BERENGUERES

Foto de l’Arxiu parroquial: d’esquerra a dreta: Dolors Berengueres, el
seu espòs, Ramón Gutiérrez, la Senyora Anna Serrano, i la Senyora Justina
Vázquez.
La Dolors Berengueres, i el Ramón Gutiérrez, el seu marit, apareixen en
aquesta fotografia junt a la Sra. Ana Serrano, i a la Sra. Justina Vázquez.
Junt a tans d’altres que ni estan a la imatge ni els nomenarem, però que
formen, o varen ser part d’el Grup d’Aprofundiment de la Fe.
La Dolors també formaba part del grup del cosidor. Feia molts anys. Hi
era desde que es va fundar el grup. Li agradaba cosir, i en sabia. Tallar, i fer
vestits. I ensenyar a d’altres a fer-ho. Les seves netes ho varen dir molt bé a
la cerimònia d’enterrament en que la despediem. La Dolors ensenyant a
tallar i cosir ajudaba a les dones a tenir una autonomia econòmica, a
guanyar-se la vida, a no dependre de ningú per al seu sosteniment. A fer
valdre els seus drets socials que com a persones teníen en la societat.
Ara les seves despulles reposen a Alentorn, no lluny d’Artesa de Segre,
d’on procedien ella i el Ramón. Però està ben viva en els nostres cors.
Valors com la llibertat, l’alegria, la generositat, van ser encarnats per ella de
manera encomanadissa. Gràcies Dolors en nom de la Parròquia.

AGENDA
Grup de Càritas Parroquial. Reunió el proper dilluns, dia 9, a les 17
hores.

FRAGMENT DEL POEMA

2018 PASQUA CRUCIFICADA

Jesus ressuscita als qui el món crucifica. Al·leluia!!
... / ...
Tempera i asserena ferits i occits d’indignació.
Restitueix i honora robats i occits d’infamació.
valora i reinsereix marginats i apallissats.
redimeix i ennobleix captius i torturats.
Absol i salva condemnats i executats.
Fa lliures i sants a segrestats i degollats.
Obre camins de pau a assetjats i bombardejats.
Encoratja l’esperit dels atemorits i violentats.
Omple de benaurança a pobres i descartats.
Fa nèixer al cel als qui a la terra no poden néixer.
Lliura eterna joventut a la vellesa molesta.
Iguala el gènere contra la violència manifesta.
Estima totes les realitats personals per créixer.
Fa àngels de la glòria els infants educats soldats.
Joia vera al paradís al goig fals de morir drogats.
Vida nova a qui la perd de cop en accidents mortals.
Harmonia sobrenatural a les catàstrofes naturals.´
Eterna Vida d’Amor Feliç a l’hora de la nostra mort.
Jesús ressuscita als qui el món Crucifica. Al·leluia!!
Bona Pasqua Crucificada!!
Adolf Pujol i Camprubí. Prevere.
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Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

