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L’Abbe Ambroise Longi visita la nostra parròquia
El temps d’estiu propicia els viatges.
Uns venen, els acollim i coneixem i altres
van, i porten el nostre esperit lluny. I alguns
ens em quedat. Moltes anades i vingudes.
Això és bó, ens enriqueix. Es ocasió d’obrir
finestres a d’altres realitats.
A la parròquia són ben conegudes les
germanes de la Congregació de la
Immaculada Concepció de Castres.
Actualment comunitat formada per Sor
Valentina, Sor Nieves, que ja ha assolit 90
anys i Sor Magdalena. Han fet llarga estada a
l’Africa. Sor Magda va coneixer i fer amistat
amb l’Abbe Ambroise. I aquest estiu l’ha
convidat a coneixer Barcelona, aprofitant que
l’abbe Ambroise està realitzant la seva Tesi a
la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica.

Foto: AbbeAmbroise Longi
L’Abbe Ambroise es nascut a Kinshasa el
dia 21 de juliol de l’any 1.973. El seu pare era
mestre. Kinshasa és la capital de Zaire, o avui
anomenat República Democràtica del Congo,
un pais inmens. Va realitzar els estudis per ser
sacerdot de l’Església Catòlica, i l’any 2002 va
rebre l’ordenació sacerdotal de mans del seu
bisbe. Forma part del presbiteri de la Diòcesi
de Kenge, sufragànea de la Diòcesi de
Kinshasa, i situada uns 280 kilòmetres mes al
est de la capital.
Foto: Comunitat de Germanes de la Congregació
de la Immaculada Concepción de Castres

Foto: Catedral de la
Diòcesi de Kenge.
L’Abbe Ambroise ha
estat dos anys responsable de la Procura
que la seva diòcesi
tenen a Kinshasa. I
també formador al
Seminari Interdiocesà
a Kenge, durant 6
anys.

La seva llengua habitual és el francès.
Al frontal de la Catedral podem llegir :
CATHEDRALE MWEMSE ANUARITE
Foto: vista lateral de l’interior de la
Catedral de Kenge.
El bisbe que va fer construir la catedral
està enterrat al seu interior en aquesta
tomba: Monsenyor Dieudonné
M’Sanda.
El dilluns, dia 27 d’agost, L’Abbe
Ambroise arriba a Barcelona. Li
desitgem una bona estada. Benvingut!

AGENDA
Grup de Càritas Parroquial. Propera
reunió. Dilluns, dia 3 de setembre, a les
17 hores, als locals parroquials.

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.

