Pça. Mn. Ferran Palau, nº 3
08035 BARCELONA
Tel. 93 428 16 69

22 / juliol / 2018
nº 207 ANY LII

FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

ELS JOVES DE MOSSÈN JOAN
Después de més de vint-i-cinc
anys Mossen Joan ens tornava a
convocar als joves, avui no tant joves,
de la Parroquia.
I és que el passat dia cinc de
juliol vàrem acomiadar a Mossèn
Joan.
Feia aproximadament trenta
anys ell ens havia reunit a la rectoria
per organitzar, qui sap què, al nostre
barri.
Tal com es va dir, la nostra
parròquia portava molts anys
endormiscada, i la malaltia del
llavors Mossèn Ferran, no ajudava
gaire.
Amb l’arribada de Mosseèn
Joan Bernadas, s’obria un alè
d’esperança, sobretot en els nostres
pares que, des de feia anys, veien
com marxàvem fora de Montbau
per fer activitats, i l’església cada
cop era més buida.
Ningú va pensar mai, que aquell
nou rector li donaria un tomb a
aquella situació.

L’església de Montbau, i els seus locals
Parroquials s’omplen de joves que, a part de
participar en eucaristies dominicals i
pregàries cada divendres al vespre,
acabarien per organitzar el grup de joves
més impotant que mai ha tingut aquest
barri. La JPM. Joventut Parroquial de
Montbau.
Uns joves que participaven fent festes
al barri, concerts, Festes dels avis, pel·licules,
sortides que en molts casos van acabar
formant parelles i matrimonis.
Van ésser uns anys carregats d’il·lusió i
de construcció d’un món millor. Aquell grup
però tenia un gran avalador. Un home que
passava desapercebut, però hi era. Un home
generós, amatent, diligent quan calia, i
primmirat en les seves coses. Aquell home
era Joan Bernadas i Torné.
Un home que malgrat la seva edat va
saber ser sempre donador de llibertat i
respecte. I aquest fou part de l’èxit d’aquell
grup de joves que, molts anys després, ens
vàrem retrobar per acomiadar-lo i recordarlo.
Ens va omplir d’alegria poder-nos
tornar a veure. Ell de ben segur se’n va
sentir orgullós.
Antoni Sánchez

Fotos:esquerra: Grabat
realitzat al S. XX, de la creu del
monestir de St Jeroni de la Vall
d’Hebron, que es va salvar de la
destrucció del Monestir de Jeronims.
Es conserva a la Parròquia de Sant
Joan d’Horta.
dreta: Creu del monestir de St
Jeroni de la Vall d’Hebron restaurada, fotografiada a principis del S.
XXI.
abaix: Grabat del Calze i la
Patena que foren del Monestir de la
Vall d’Hebron. Actualment es
desconeix on es troben.
Fotos cedides pel Sr. Lluis
Jordà.
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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.

