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FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

PENTECOSTA
«Els deixebles, units en la pregària,
esperaven el do de l’Esperit Sant.
Seguien les indicacions de Jesús.»

Foto: Sant Sopar, regal de Manu a la
Parròquia.
Avui, l’Església reunida en la
pregària demanem també el do de
l’Esperit Sant. Que Ell ens meni cap al
Pare. Que ens aconsegueixi el Temor de
Déu, la Pietat, la Ciència, la Fortalesa, el
Consell, l’Enteniment i la Saviesa que
ens ajudaran en el caminar cristià de
deixebles de Jesús.
Veniu oh Esperit Sant!
Ompliu els cors dels vostres fidels,
i renovareu la faç de la terra.
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CONEIXER I ESTIMAR LA NATURA

La Pepa Rosua ens ha alegrat amb
la noticia de que ha estat plantat una
olivera als jardins de Montbau, prop de
l’entrada del parking del carrer
Harmonia, 7. I prop del Centre de
Diàlisi.
Ens ha explicat que ella i la seva
familia coneixien bé aquest arbre, i el be
de Déu del seu fruit.
Cuidar-los, veure’ls creixer, ha estat
un goig al llarg de la seva vida. Ara està
contenta de veure’n un aprop. Poder
seguir el seu creixement.
No es l’única olivera dels jardins,
però de ben segur tindrà una atenció
especial. Gaudim de força varietat de
plantes i arbres, i estan ben cuidats.

ESGLESIA DE MUNDET
Missa en honor de la Virgen de
Alharilla.
S’ha celebrat amb goig la trobada anual
del segon diumenge de maig, convocada

per la Cofradia de la Virgen de Alharilla.
Tot i que les restriccions pel
covid19 aconsellaven no realitzar la
processó, i tampoc el dinar de germanor,
si que ha estat possible celebrar
l’eucaristia.
Fa molts anys que els amics i
amigues de les terres de Porcuna, a Jaen,
que estan per Barcelona i Rodalies es
troben a l’esglesia de les Llars Mundet
per recordar i honorar la Verge, sota l’
advocació que ells tant estimen.
S’han guanyat per aquesta costum
el que l’església de Mundet sigui
anomenada Santuari de la Virgen de
Alharilla?

Ben segur que si. En tot cas es
d’admirar com cuiden la imatge, i el dia
avans la vesteixen per a la Festa.
Que per molts anys aquesta trobada
es pugui realitzar i sense les restriccions
de la pandemia covid19 que tant ens fa
patir encara a dia d’avui.

HORARIS
Dilluns de Pasqua Granada, Festiu a
Catalunya. A la parròquia es celebrarà
una sola missa a les 11 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.

