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EL P. ABAT A LA NOSTRA PARRÒQUIA
Com ja hem anunciat de viva veu, el P. Josep M. Soler, actualment Abat emèrit del
monestir de Montserrat, participarà de la nostra celebració dels setanta-cinc anys de
la parròquia. Serà el dissabte 21 de maig a la missa de les 19:30h.
El 7 de febrer del 2009 va presidir l’eucaristia a sant Llorenç i beneí la santa imatge de
la Mare de Déu, amb la seva capella on venerem la Moreneta. Ara, doncs, ens fa la
segona visita, que ens omple de goig perquè amb ell porta la presència del santuari
montserratí i el de la comunitat monàstica que hi viu, ens apropa tot el que significa
per a nosaltres, catòlics que vivim a Catalunya, la gran benedicció que és Montserrat,
un lloc de pelegrinatge als peus de Santa Maria i, alhora, un monestir on es cultiva
l’espiritualitat més profunda, l’estudi de les realitats sagrades, la cultura ben
fonamentada, i la identitat catòlica i catalana des del carisma benedictí d’acolliment i
pregària.
Però el P. Abat Josep Maria té encara obligacions com a visitador de diversos
monestirs de la Congregació benedictina a la que pertany també Montserrat. Això fa
que sovint hagi de fer-se present en aquestes cases de sant Benet, algunes a Amèrica
llatina i altres a Espanya i Portugal, a fi d’ajudar els monjos que hi viuen en la seva vida
monàstica bo i portant-los la sol·licitud de tot l’Orde. També, i a causa de les
responsabilitats esmentades, és reclamat sovint a Roma i als monestirs bressols del
monaquisme benedictí com són Subiaco i Montecassino, a Itàlia.
Abans hem dit que el P. Abat vingué a sant Llorenç en 2009. Tanmateix, això no vol
dir que no hagi tingut contacte amb la nostra comunitat des d’aleshores. No oblidem
l’encontre amb ell durant l’anual anada a Montserrat en pelegrinatge. Sempre que li
fou possible tingué uns moments per saludar el nostre grup i adreçar-nos unes
paraules plenes d’evangeli i d’afecte fratern. Des d’aquí li agraïm ben de cor
l’estimació que sempre ha mostrat a la nostra parròquia, com també volem agrair-li
ja la seva propera visita a casa nostra, a casa seva. Benvingut P. Abat!

Mn. Jaume González Padrós, rector

Sor Pilar canvia de

comunitat

Aquest mes de maig la nostra
estimada sor Pilar Márquez,
ha deixat la comunitat de les
Filles de la Caritat del carrer
Provença, per començar a
residir al carrer Hostafrancs,
on la Congregació disposa
d’una casa on les germanes
de més edat poden ser ateses
convenientment. Des d’aquí
li desitgem una molt bona
estada, i li agraïm de tot cor
la seva implicació i presència a
la parròquia. La seva
fraternitat ens ha fet bé a
tots, la seva presència
discreta i afable ens ha
edificat, i el seu interès per
les coses de Déu ha estat tot
un testimoni per a
nosaltres. La seva implicació
en la catequesi d’adults, en
el grup de Bíblia i en el de
Litúrgia, en els
pelegrinatges a Montserrat i a d’altres indrets i, evidentment, en la participació a la missa
dominical i de cada dia, ha estat un goig molt particular per a tots.
Tots tenim present quan era un bon grup de Filles de la Caritat que participava, si més no,
de la missa, a sant Llorenç. Recordem especialment a sor Nati i el seu esplèndid carisma de
fer-nos pregar amb el cant. Però tantes altres n’hem conegut: sor Carmen, sor Eduarda, sor
Montserrat, sor Teresa, sor Caterina, etc. Quin goig haver tingut a prop el seu testimoni
fratern de vida consagrada!
Saludem, doncs, ara a sor Pilar i li demanem que no trigui a fer-nos una visita. Aquesta
continua essent la seva parròquia i el seu lloc buit a missa i en les nostres reunions és des
d’ara un signe – encara que paradoxal – de la seva presència.
Fins aviat!
El cor Tessàlia participarà en la celebració eucarística del proper dissabte 21 de
maig presidida pel P. Abat Josep M. Soler i Canals. En acabar la missa, ens oferirà
un breu concert on tindrem ocasió d’escoltar, una vegada més, algunes de les peces
que interpreten amb les seves esplèndides veus. No ens ho perdem!

PELEGRINATGE A MONTSERRAT
Si el dia 21 Montserrat ve a nosaltres, el dissabte següent, dia 28, nosaltres anirem a
Montserrat. Sortint al matí (8:15h) farem cap a la santa muntanya, on participarem a la
celebració de la missa conventual i tot seguit serem acollits pels monjos en una sala del
Santuari. Dinarem tots junts i després d’una breu pregària en el lloc que s’indicarà,
retornarem a casa, ben joiosos per haver pogut visitar la nostra Mare del Cel.
Inscripcions en el despatx parroquial

