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Vetlla de pregària per la Creació:  divendres, 4 d’octubre  
 
La Lliga amb diferents 
entitats i 
organitzacions de 
l’Església diocesana de 
Barcelona, s’ha adherit 
a la convocatòria 
impulsada per Justícia i 
Pau, de “Vetlla de 
pregària” que se 
celebrarà el proper dia 
4 d’octubre de 2019, a 
les 20:00 hores, 
al Santuari de la Mare 
de Déu del 
Carme(Carmelites 
Descalços), de 
l’ Avinguda Diagonal, 
424 (cantonada Llúria).  
 
Aquesta vetlla de 
pregària és la cloenda 
de l’anomenat “Temps 
de la Creació”, 
iniciativa ecumènica 
reconeguda 
oficialment i impulsada 
per les principals 
Esglésies cristianes, 
per promoure a tot el 
món la pregària i 
l’acció per la cura de la 
creació, especialment 
en el període que va 
de l’1 de setembre al 4 
d’octubre. 
 
Tots els membres i 

amics de la Lliga esteu convidats a participar-hi. 
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Premi Abat Marcet 
 
Tal com es s’ha anat anunciant la Lliga ha 
instituït el Premi Abat Marcet al llibre en català 
de temàtica religiosa. Aquest Premi té per 
objecte reconèixer l’obra publicada més 
rellevant des del punt de vista del seu interès 
temàtic i de la qualitat del text. La primera 
edició del premi, que correspon a aquest 2019.  
 
Properament es donarà a conèixer el veredicte 
i el dia 10 d’octubre a les 18h es farà a 
Barcelona l’acte de  lliurament del premi a la 
persona guardonada, sota la presidència del P. 
Abat de Montserrat, Josep M. Soler. 
 
Rebreu informació del veredicte i del lloc on es 
realitzarà l’acte de lliurament, al qual esteu 
convidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe i País: pàgina a la xarxa social “Facebook” 
 
Aquesta pàgina està dedicada a publicar 
informació d'entitats compromeses amb la 
fe i el país: Grup Sant Jordi de promoció i 
defensa dels Drets Humans 
(https://grupsantjordi.blogspot.com/), 
Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat 
(http://lalliga.cat/). 
 

La trobareu a: 
https://www.facebook.com/FeiPais/.  
 

Trobareu publicades, entre altres, algunes 
fotografies de la missa d’aquest 11 de setembre realitzades pel nostre soci Jordi Mañé. 

https://grupsantjordi.blogspot.com/?fbclid=IwAR2AnoYi_1sd7QFe2jcH6NN3f_9_mjvmde03elHTnD43myAuWf4gOIMKNqw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flalliga.cat%2F%3Ffbclid%3DIwAR2S_b66kbtEcCywUXl3pN3b5-EX_XMrGMp4-oRmRd4qfC6pQ7zy-7spsoM&h=AT2wtZO047vz2wPbCK2ImzFpy4dC1xrhkNtgq5DBXy5TZWG8hIN7le-VfK4uMzz1VgN6D6E1icpXTw8bg2T0qnI1yLO8_eAeQBo8YF289SuC-E3vheNf4vnGzAFaMGF0aJhC
https://www.facebook.com/FeiPais/

