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Davantal

“FELIÇ TU QUE HAS CREGUT”

Què podem fer els membres de la
Confraria davant la crisi? Que podem fer
enguany, tot preparant la festa de la Mare
de Déu?
Tot mirant Montserrat el Nostre Sinaí què
podem fer a la nostra confraria i en xarxa?
El lema: “Feliç tu que has cregut”, ens
fa pensar que com Maria podem fer
quelcom.
Primer fer confiança i després posar el
nostre pas a ajudar en alguna direcció
com Maria.
Ara davant d’una crisi que fa sofrir a
moltes persones com a conseqüència

d’un pecat col·lectiu que hem fet entre
tots, perquè hem volgut estirar mes el
braç que la màniga; què podem fer?
El papa Benet XVI ha fet una reflexió
per a tots els cristians d’Àfrica després
del Sínode dedicat: Al servei de la
reconciliació, la justícia i la pau.
Ell diu: “A l’Àfrica els ancians gaudeixen
d’una veneració especial.
A tots ens hauria de servir d’inspiració
a la societat occidental, perquè aculli
l’ancianitat amb major dignitat.”
El papa diu:”Els infants són un regal de
Déu a la humanitat. Els nens a l’Àfrica
reben sovint un tracte intolerable.
L’Església és mare i no sabria abandonarlos.”
Igualment nosaltres, amb la Romeria i la
colònia volem fer el mateix.
Ja sabeu que no els omplim de xuxeries
perquè vivim austerament “però sí que
els omplim d’amor sense càstigs”, com
deia l’Albert en una sessió de monitors
i Sr. Bisbe Joan durant la visita Pastoral a
una parròquia de la nostra Unitat.
I la Teresa, monitora, deia: “No entretenim
nens sinó que tot jugant i disfrutant els
donem espurnes vivencials de l’Evangeli
de Jesús”. .
Si a les Colònies cristianes els monitors

fan passos també els adults en podem fer
algun.
Nosaltres els confrares tant si anem a
la Romeria com si no, invitem a amics
nostres que enviin els seus fills a la colònia
Qumran.
Motiu: Allí els nens aprenen a viure en
família primer entre ells i monitors i
desprès a fer actes juntament amb els
grans que mantenim l’esperança que un
dia varem aprendre del nostre Sinaí.
A les colònies cristianes tot i que ho fem
amb una quota sense fer negoci, ens
trobem que hi ha pares que voldrien
enviar fills i no poden.
Nosaltres podríem aportar un donatiu
anònim al fons de la Confraria o al fons de
la nostra Càritas parroquial, així podríem
col·laborar en el dèficit de la Colònia
Qumran perquè està als inicis..
Els responsables de la Colònia ja vetllarem
perquè tots, enmig de l’austeritat sapiguem desfruitar en el desert actual tot
mirant la nostra muntanya sinaítica..
Què mes podem fer? Invitant amics o
amigues a fer-se confrares pagant una
quota.
Xavier Batiste
Consiliari

COMENÇA A EMETRE “MONTSERRAT TELEVISIÓ”
Aquesta passada Setmana Santa, ja es van
poder seguir en vídeo per internet totes
les celebracions litúrgiques celebrades a
la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
En període de proves, ha començat
a emetre Montserrat Televisió com
a pas previ a les emissions regulars.
Després que aquest Nadal iniciés les
emissions Montserrat Ràdio, ara s’hi

suma l’emissió per televisió mitjançant
internet de les celebracions litúrgiques a
la basílica. L’objectiu principal de les dues
iniciatives és posar a l’abast dels oients
els oficis litúrgics de la basílica en directe,
impulsant un projecte de comunicació
únic de la comunitat benedictina.
La Basílica de Montserrat disposa
de càmeres fixes i un petit control de

realització darrera del presbiteri, que
permet enregistrar i emetre tots els oficis
i actes que s’hi realitzen. Fora de les
hores dels oficis, també s’emetran altres
continguts produïts per l’Abadia de
Montserrat.
Totes les emissions es poden seguir a
través de www.montserratradio.cat o des
del web principal de Montserrat.

Feu-vos membre de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida
Truqueu al telèfon 973 270 338. Us necessitem!

Cal netejar la Capella de la Patrona
La Confraria de la Mare de
Déu de Montserrat te en
projecte netejar l’altar-capella
de la Patrona a la Catedral de
Lleida, i retornar-li així el seu
esplendor, després de 57 anys
de la seva inauguració.
En aquets darrers anys i amb
l’ajut de tots, s’ha restaurat
la imatge de la Patrona, obra
de l’escultor Josep Mª Camps
i Arnau (1946); s’han netejat
les pintures murals de Josep
Obiols (1960) i les llànties
votives col·locades l’any 1963.
Pensem que ara li toca el torn al
retaule i cambril, dissenyat per
l’arquitecte Lluís Domènech,
l’any 1955; executat pel tallista
Ramon Borràs i daurat per
Llucià Oliva.
Tanmateix els treballs de
neteja es completarien amb
un tractament per eradicar els
tèrmits, que afecten la fusta de
algunes zones de la capella.
El projecte ja ha estat presentat

Dimarts, 24

7’30 tarda: Eucaristia a Torregrossa.

Dimecres, 25

7’30 tarda: Eucaristia al santuari parròquia de
Santa Teresina dels P. Carmelites de Lleida.

Dijous, 26

10 nit: Vetlla de Santa Maria a Montserrat.
La Confraria organitza un autocar.
Inscripcions: Llibreria Ramon Llull,
C/ La Palma 10, Tl. 973/282 423

Divendres, 27
a la Junta, que ha d’aprovarlo per endegar aquest treballs
que
podrien
efectuar-se
durant l’estiu i poder fer la
inauguració el 8 de setembre,
festa de la Nativitat de la Mare
de Déu.
La Confraria demana el suport
i col·laboració dels confrares
i devots de la nostra Patrona,
per tirar endavant amb aquesta
iniciativa.

Altres Montserrats
L’ERMITORI DE “LA MORENETA”
A ALBATÀRREC

En un petit turó a dos kilòmetres
del poble d’Albatàrrec, tocant
amb el terme municipal de
Montoliu, envoltat de pins,
s’aixeca un petit ermitori
dedicat a la Mare de Déu
de Montserrat, aixecat l’any
1981 per iniciativa del rector
d’aleshores Mn. Josep Lluís
Molet.
El dia 27 d’abril festa de la
Patrona de Catalunya, tots els
anys acudeixen veïns dels dos
pobles per venerar la imatge de
la Patrona i celebrar l’Eucaristia

Actes en Honor de la Mare
de Déu de Montserrat

en una pedra de balcó, que és
l’original altar de la capelleta.
És aquest ermitori, un “altre
Montserrat” proper a Lleida.

FESTA PATRONAL A LA PARRÒQUIA DE
LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Des del nostre informatiu, volem
fer-nos ressò de la Festa Patronal de
la parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat de Lleida.
Com a pròleg s’ha organitzat una sortida
a Montserrat, prevista pel dissabte 21
d’abril. Inscripcions: 617 767 677
Divendres 27: L’església romandrà
oberta de les 7’45 del matí, a les 9 del
vespre. Celebració de l’Eucaristia a les
8 de la tarda.
Diumenge 29: Missa solemne a les 12
del migdia

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT
Catedral de Lleida

9 del matí: EUCARISTIA, a l’altar de la Patrona.
12 del migdia: REPIC DE CAMPANES a la Seu
Vella en honor de la Patrona, organitzat per la
Confraria de Campaners de Catalunya.
7 tarda: VISITA ESPIRITUAL a la Mare de Déu
de Montserrat.
7’30 tarda: CONCELEBRACIÓ EUCARÍSTICA,
presidida pel bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris.

LXV ROMERIA A MONTSERRAT
Del 9 al 16 de juliol
Inscripcions:
- Teresina Llop, Tel. 973 270 338
- Amadeu Bonet, Tel. 973 232 480
Diumenge 15 de juliol
Romeria d’una jornada a Montserrat
La Confraria organitza un autocar
Inscripcions: Tel. 973 222 577

COLÒNIA QUMRAN 2012
Del 9 al 16 de juliol
Destinataris: Nens i nenes de 8 a 14 anys.
Inscripcions: Mn. Xavier Batiste, Tel. 973 273 570

Els nostres difunts
En l’Eucaristia que el dia 27 d’abril, festa de la nostra
Patrona, se celebrarà a les 9 del matí a l’altar de la
Mare de Déu de Montserrat a la Catedral, és tindrà
un especial record pels confrares difunts traspassats
darrerament:
Ramona Prats
Maria Teresa Mir
Maria Teresa Asidre
Laura Arnó
Sebastià Ges
Maria Llinàs
Ignasi Villalonga
Guillem Sesé
Montserrat Guiu
Júlia Farreny
Paquita Vilaró
Descansin en Pau.

