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POEMA PASQUAL 2022

PAU!  Al·leluia!

S’apareix dient: «La Pau sigui amb
vosaltres».
La por fuig i entra el Sol de l’alegria.
Neix una nova vida quan moria.
Canta la terra, i, al cel, els astres.
L’univers nou canta la melodia
de la humanitat que el Fill redimia.
Pau!  Al·leluia!

El do de l’Esperit alça veus de pau.
Comença arreu la utopia fraternal.
Cors malvats la combaten amb tir mortal.
L’odi encén la guerra i l’home cau
dins l’abisme, des d’on clama al Divinal
que mor, ressucita i salvar li plau.
Pau!  Al·leluia!

Déu meu, doneu-nos la pau que Vós
voleu, solidària a tot rostre per acollir,
amorosa i guaridora per servir.
Que us vegem bé com sostre al migrant
lliureu, com nu us quedeu per la nuesa
cobrir, com el famolenc feu seure i
sacieu.
Pau!  Al·leluia!

Senyor meu, creiem en Vós mort cada
jorn i vivent en cada gest de germanor.
Vós ens guieu en la fosca i el dolor.
Restaureu l’argila del vostre bell torn.
Vida a doll, és victòria del Salvador!
La cruel gesta del mal fineix al forn!
Pau!  Al·leluia!

El mal vençut continua destrossant.
Vol amargar el festival ressuscitat que
gens no tem lluitar per la llibertat, feste-
jar la primavera estimant,
cercar el ver sentit del Crucificat:

deixar enrere el mal i l’Amor davant!
Pau!  Al·leluia!

BONA PASQUA!!
                  ADOLF PUJOL CAMPRUBÍ

Pregàries estil Taizé

El pròxim divendres 3 de juny
complirem el primer any de pregàries
inspirades en la comunitat de Taizé a la
parròquia de Montbau.
Fa molts anys que l’esperit de Taizé va
aterrar a la nostra parròquia creant
una espiritualitat de comunitat
ecumènica, oberta, acollidora i sense
fronteres. Ara fa un any, vam decidir
recuperar un espai físic i periòdic per
compartir
aquesta espiritualitat en format pregària
amb textos, poemes, reflexions,
pregàries espontànies i música.
Ha estat un regal que ens hem pogut fer
tots els que hem participat durant
aquest any, ens hem enriquit mútuament
i sobre tot ens hem impregnat de
bones vibracions i connexions amb
l’Espiritualitat Trascendent (que va més
enllà de nosaltres mateixos).



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.

www.santjeroni.es

Es per això que mantenim moltes ganes
de seguir alimentant-nos inspirats
per aquesta espiritualitat de Taizè
acollidora, oberta, profunda i molt
respectuosa amb el que cadascú senti i
vulgui compartir.
    Ens agradaria enriquir-nos més amb
la participació de tots vosaltres, amb
totes les vostres vivències, pregàries,
reflexions i música (A tots els que
toqueu algun instrument, també ens
aniria molt bé, per poder anar millorant
l’espai musical de la pregària).
    Finalment voldríem agraïr a tots els
que en algun moment heu compartit
aquest espai de pregària, i a tots els que
us agradaria però encare no ho heu
fet. Seguirem estant cada primer
divendres de més, a partir de les 20:15h
per practicar les músiques i començar
puntualment a les 20:30h.

«El Simple desig de Déu ja és l’inici de
la Fe» (Germà Roger)

Elisabet

de la Fundación de San Hyerónimo de
Valle de Hebron», en la part
corresponent a l’ermita de Sant Cebrià i
Santa Justina. Manuscrit  elaborat per
un monjo anònim de Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, escrit l’any 1595.:

... «La 4a capilla,o, hermita que tiene
esta casa es dedicada a St, Cipriano y
Sta. Justina mártires, está esta algo
lexos y apartada del monasterio como
un quarto de legua o mas y es capilla
muy antigua y consagrada y tiene casa y
aposento para sinco, o, seys personas: y
en ella recogieron una vez unos frayles
franciscos un tiempo de peste y por
estar apartada y recogida y muy
solitaria, y ultimamente en el año de
1588 aviendo peste en la ciudad y en
este nuestro Monasterio fueron en dicha
hermita de St Cipriano el Magisterio de
novicios con sus novicios, y alli se
libraron y pasaron todo el tiempo que
fue necessario como hermitaños
rezando sus horas en la iglesia. En esta
hermita ay siempre un hermitaño seglar
que  vive en ella con licencia y parescer
del prior desta casa que le da las llaves
y se las encomienda y quita quando le
paresce.»

    Em sembla una informació rellevant i
novedosa, en tant que ens apropa a la
realitat de l’ermita de Sant Cebrià l’any
1595.

    El senyor Lluis Jordà, historiador,
membre de l’Associació d’Amics del
Monestir Jerònim de la Vall d’Hebron,
ens ha fet arribar un interessant text.
Actualment aquest text es pot trobar
digitalitzat a la Biblioteca del Monestir
del Escorial.

 El manuscrit anomenat «Historia Breve
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