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ARRIBA LA CALOR i CORPUS
Amb el juny la
calor fa acte de
presència.
I aquest diumenge
honorem l’eucaristia
amb la processó de
Corpus. La plaça de
Mossen Ferran Palau
es testimoni, un any
mes, del apreci que te
la comunitat cristiana
per el do de
l’eucaristia.
El temps entre les
dues misses de la
parròquia, a les 12
hores, la processó
acompanyada de
cants, es dirigeix cap a
l’altar, colocat sota la
porxada per aquest
moment, i desde allí
s’imparteix la
benedicció amb la
custòdia, per a tot el
barri de Montbau.
Es un acte senzill,
però ple d’amor a
l’eucaristia. Acte
sintònic amb el que a
la tarda es realitza a la
Foto: Custodia de la parròquia de Sant Jeroni.
catedral.
Desitgem que la calor del amor de Crist escalfi els nostres cors, sovint
refredats pel desamor o l’oblit.

AGENDA
Grup de Càritas Parroquial. Tindrem la propera reunió el dilluns, dia
4 de juny, a les 17 hores, als locals de la parròquia.
Trobada de Voluntaris de Càritas de les nostres 5 parròquies que
formem l’Arxiprestat de la Vall d’Hebron. Tindrem trobada al local de la
parròquia Verge de Natzaret situat a la plaça Joan Cornudella, al num . 16,
el dimarts, dia 12 de juny, a les 16:30 hores.
Trobada de Voluntaris parroquials de l’Arxiprestat. Eucaristia el
dimecres, dia 20 de juny, a la parròquia Verge de Natzaret, a les 19:30 h.
Es prepara el Jubileu Mercedari, a la Basílica de la Mercè, el dia 6
d’octubre, dissabte, a les 19 hores. En rebrem confirmació mes endavant.

AMICS DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA VALL D’HEBRON
Hem rebut aquesta fotografia
testimoni de la recepció de l’escut
i dues lloses mortuories que
procedien del monestir de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, a
Martorell, al Museu Viçens Ros.
Era l’any 1958.
El senyor Lluis Jordà, historiador, i interessat en el que va ser
el monestir, en ha fet arribar
aquesta fotografía.
Seva es la idea que es podría constituir una associació d’amics del
monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Veurem si algun dia aquesta
associació es una realitat. Avui li agraïm el seu interès i aquesta fotografia.
Guillem

www.santjeroni.es
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.

