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ESTIU ES TEMPS DE VISITARNOS
Ens ha visitat l’Abbé Thierry
Potoka Butulu, que ha trobat 4 dies per
acostarse desde Bruseles a Barcelona,
invitat per la Germana Magda de la
Congregació de La Immaculada
Concepció de Castres, ben coneguda de
tots nosaltres.Com ja savem ella va estar
molts anys a la República Democràtica
del Congo, on la va portar el seu esperit
missioner.
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L’Abbé Thierry ens ha explicat que el seu
bisbe Monseñor Jose Moko Ekanga de la
Diòcesi de Idiofa, a on ell mateix està
incardinat, a la República Democràtica
del Congo, va enviar a Bruseles a formarse a éll i a un altra company, també
prevere, perquè es possesin a estones el
clergiman, i a estones el mono de tècnics
en manteniment de grans càmeres
frigorífiques, i tècnics en energies renovables que representen una sol·lució de
gran utilitat en molts indrets de la seva
gran diòcesi. Una formació que ha durat
tres mesos intensos no sols a Bruseles,
sino també a Liege i alguna altra ciutat.
Una ONG belga, anomenada AGORIA
promou i dona suport a aquest tipus
d’activitat promovent la responsabilitat
social a les empreses d’avui. Es constata
que molts joves prefereixien treballar en
empreses que exerceixen la seva
responsabilitat social ajudant al
desenvolupament sostenible dels pobles.

Germana Magda, de la Congregació de la
Immaculada Concepció de Castres.

LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO
Ens queda una mica lluny, però no
tant com anys enrera. Avui amb els
avions, els trasllats son mes ràpids,
segurs, i per tant possibles, encara que
cars.
I de la mateixa manera que
nosaltres podem viatjar a aquest paisos
força desconeguts per nosaltres, també
ells poden viatjar a coneixer els nostres
pobles i la nostra gent.
La capital, Kinshasa, es la ciutat
mes gran del pais. Fins l’any 1966 era
coneguda com Leopoldville.
Es parla el francès, el lingala,
kikongo , suajili i chiluba i moltes altres
llengues minoritàries.
Es un pais inmens. 2.344.858 km2.
La Diòcesi d’Idiofa està situada a
uns 800 kilòmetres de Kinshasa, en
direcció a l’est, als grans llacs.
El pais disposa de força riquesa
natural, que ha de ser explotada en
benefici del poble. Però la història
sescriu com s’escriu, i moltes vegades no
com deuria ser.
Segur que a partir d’avui, i de la
visita de l’Abbé Tierry la República
Democràtica del Congo ja no ens queda
tant lluny. Curiosament allà existeix una
gran afició pel Barça. Es segueix tots els
partits que es donen per la TV que arriva
allà. I tothom estima Messi.

Recorrer aquest gran pais de la
República Democràtica del Congo no es
fàcil, molts camins no son encara
asfaltats, però existeixen gran quantitats
de rius, amb els seus afluents, i no
sempre els ponts necessaris per una
fluida comunicació. Per tal no es fàcil,
però amb temps, queda garantida disfrutar d’una bellesa de paisatje i de natura
únics.
També els rius constitueixen bones
vies per recorrer un pais inmens i
meravellós.

CONCERT DE FI DE CURS DE LA
CORAL SANT JERONI
El dia 16 de juny, diumenge, a les 19
hores, a l’església parroquial de Sant
Jeroni, va tenir lloc el concert de fi de
curs de la Coral, amb la participació de la
«Coral Saudades» que va participar com
a convidada al concert. La sala era casi
plena, i tots varem disfrutar del cant i de
l’art de les dues corals. Gràcies!
A les paraules finals es va anunciar
la propera celebració dels 50 anys de la
creació de la Coral Sant Jeroni, que
correspondrà al pròxim any 2020.
HORARIS
L’horari de misses, fins a un nou
avis, torna a ser l’habitual de tot l’any,
tant els dies laborables, com a les vigilies
i els festius.

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.

