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SOR AMALIA GARAY

En el dia de su 100 aniversario de
nacimiento!!

El dia 12 de gener de 2019 ha mort Sor
Amalia Garay, després de mes de 25 anys
de servei a la Fundació Albà.Últim destí
on ha estat, en la seva Congregació de les
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paul. A la Capella de la Residència ens
reunirem a les 10’15 hores per pregar en
la Eucaristia per la seva ànima. El P.
Samuel, Paul, d’origen hondureny, va
presidir la misa i va concelebrar Mn.
Alfred Sabaté, canonge i secretari de
Mons. Martínez Sistach, i mossen
Guillem Brossa, rector de la Parròquia de
St Jeroni de Montbau.
L’Aleix, treballador social i
col·laborador habitual d’ella, va donar
un testimoni de Sor Amalia molt sentit
que va dibuixar encertadament la vida i
l’estil de Sor Amalia. No va ser l’unic
testimoni. Una vasca inquieta i eficaç.
Esperem que el Senyor l’acollirà
amb la seva ma poderosa, donant-li amb
esgreix la felicitat que ella va aconseguir
fer arribar a tantes persones.
Gràcies Sor Amalia.

Querida Justina:
Brotan de mi interior halagos a tu persona que quiero expresarte hoy, a través de
esta copia. Sentimos mucha ilusión recordándote en este dia, viniéndote a felicitarte y compartir así tu alegría. Los cien
años que han pasado a lo largo de tu vida
te han traído un variopinto de tristezas y
alegrías y tu has sabido estar a la altura
de estas variantes. El resultado está ahí
cuando vemos tu semblante. La entereza
que demuestras a lo largo de tu vida.
(sigue al dorso)

AGENDA
Reunió de catequistes de
l’Arxiprestat per al dia 4 de febrer,
dilluns, a les 20 hores, a la parròquia de
St. Cebrià.
S’anuncia la reunió de Consell
Pastoral Arxiprestal per al dia 11 de març,
dilluns, al local parroquial de la
Parròquia Verge de Natzaret, a la Plaça
Joan Cornudella, num 16, a les 20 hores.
Grup de Càritas Parroquial. La
propera reunió es el dilluns, dia 4, a les
17 hores, als locals de la parròquia.

Confirma que nuestra fe nos conforta y
identifica. Quisiera que tengas presente
que no ha pasado desapercibido todo el
esfuerzo que has puesto cada dia en tu
camino. Has trabajado en la vida con
toda la libertad que se nos da en las cosas
mas pequeñas que son las que valen mas.
La senda de la vida la has recorrido con
amor, suavizando asperezas y callada en
tu dolor. Al final de la jornada, no lo
dudes, te aseguro, encontrarás el racimo
lleno de fruto abundante, recompensa de
Dios vivo.
Goya Aladro

la seguretat alimentària en una zona
rural.
Es tracta de capacitar 1.928 responsables de families camperoles que viuen en
condicions molt difícils. El pressupost es
de 101.806 euros.

COL·LECTA CONTRA LA FAM
Un any mes els arxiprestats de
Barcelona, Hospitalet i Cornellà
assumim dos projectes de Mans Unides,
un a Togo, a un barri de Lomé, la
capital.El barri es diu Be-Kiklamé.

Objectiu: ampliació d’un centre educatiu.
Pressupost: 101.560 euros. Beneficiats 200
nois i noies cada any, que hi assisteixen.
I l’altra projecte a Etiòpia. Al poble
de Soddo (Lomma). Objectiu: Millora de

Aquesta campanya els dos projectes
son a l’Africa. un a l’est, l’altra a l’oest.
La dona, del nostres segle ni
gaudeix d’una independència personal,
ni tampoc es sent gaire segura, en molts
paisos, ni pot accedir fàcilment als diversos medis de comunicació, restant sense
veu. Mans Unides treballa en molts
aspectes per acompanyar paisos i gent en
el seu caminar com a pobles. Sobretot en
el que fa referència a la dignitat de les
persones, i molt especialment de la dona.
Si es busca la fraternitat entre els
pobles cada vegada mes pot existir una
gran unitat entre Europa i Africa. Però no
ens enganyem, només la suma de milers
de vides de persones col·laborant colze
amb colze podrà fer realitat una
Euroafrica que sigui interessant per als
joves europeus i per als joves africans
que creixen. Cal augmentar el diàleg a
tots nivells, i sempre diàleg fratern.

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.

