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FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

CORAL SANT JERONI
50 ANYS! amb Medalla d’Honor!
L’Ajuntament de Barcelona ha
concedit una medalla d’Honor 2020 a la
Coral Sant Jeroni. Per la seva contribució
al foment de la participació i el
desenvolupament dels valors cívics a la
nostra ciutat de Barcelona.

20 / desembre / 2020
nº 247 ANY LIV

ENS HA NASCUT UN
SALVADOR,
ES EL MESSIES, ES EL
SENYOR

Celebrem amb joia l’encarnació de
Jesús, el Fill de Déu, fet home.
El 28 de maig de 1970 es va presentar per primera vegada en públic la Coral
Sant Jeroni.
Els ha estat entregada el dimarts, 1
de desembre de 2020, a les 18 hores, al
Saló de Cent, de l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Jaume, num 1.
La Mercè Monje recollia de mans de
l’alcalde Ada Colau aquesta medalla, que
per petita no deixa de ser un gran símbol
d’esforç de tots els que formen i que han
format part de la Coral en diverses
etapes, en aquests 50 anys, i que han
contribuit a fer possible una activitat
plena de valors i molt Barcelonina i
Montbauenca alhora.

Avui, diumenge,

COL· LECTA per
CARITAS
BARCELONA
Cada any feta ja la campanya
parroquial dels lots d’aliments per
ajudar les families que ho necessiten de
la nostra parròquia, es dedica la col·lecta
del diumenge a Càritas Diocesana de
Barcelona.
Gràcies per la vostra generositat!!

NOVA
ASSOCIACIO
Ha sorgit recentment l’Associació
d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de
la Vall d’Hebron.
L’objectiu es prevesar el llegat
cultural i arqueològic d’aquest antic
monestir de segle XIV (1393-1993) que va
estar situat a meitat altura a la serra de
Collserola, on avui hi la carretera de
l’Arrabassada.
Per la nostra parròquia entranyable
ja que d’allà es va anar a cercar la Primera Pedra el dia que es va iniciar la
construcció del nostre temple parroquial.
El Sr. Jordi Vila Traguany, de la
parrròquia de Sant Joan d’Horta, es
l’ànima que empeny aquesta nova
associació reconeguda oficialment, i que
aglutina alguns socis que ja de temps
enrera guardaven de la desaparició
elements diversos del que fou el
monestir, com ara alguns pergamins de
la Biblioteca del Monestir, pedres al
Museu de l’Enrajolada de Martorell, i
també alguna al Museu d’Historia de la
Ciutat. Tres llibres conservats a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i
peces de ceràmica pròpies de l’antic
monestir. O un calze, i una creu que
varen estar a la Parròquia de Sant Joan
d’Horta molts anys.
Qui sap si amb el temps sorgiran
altres elements avui ignorats.

Tant de bó tot plegat ajudi a
mantenir l’espiritualitat que l’ordre
Jerònima, tant la rama masculina com la
rama femenina, va cultivar per les nostres
contrades.
En aquesta cadena de fets i persones
que han contribuit a mantenir la
memòria del monestir volem remarcar el
fet que va viure la nostra parròquia l’any
1995, que va ser la publicació del llibre
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Corria
la celebració del VI centenari del
Monestir, i l’autor va ser el Sr Fèlix Olivé
i Guilera, amb il·lustracions de Carles
Quintana i Señer, i la seva publicació
fruit del suport de les cinq parròquies de
l’Arxiprestat, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya.
Horaris de misses
Misa del Gall: dijous, 24 desembre a les
20 hores.
Es oportú que aquest any ningú porti ni
torrons, ni vi blanc, ni neules, per compartir. l’any que bé, si Déu vol.
Misses de Nadal: divendres, 25
desembre: a les 11 hores, castellà i a les
12:30 hores, català.
Misa de Sant Esteve: dissabte 26, una sola
missa a les 11 hores.
Misa de Vigilia del diumenge: el mateix
dissabte, dia 26, a les 20 hores.
Misa de fi d’any: dijous dia 31: 20 hores.
Misses de Cap d’any: divendres, dia 1, a
les 11 h. i a les 12:30 hores.

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.

