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Lliurament del premi Abat Marcet: divendres 29 de novembre

Com sabeu, la Lliga ha instituït el premi
Abat Marcet com a reconeixement per a
un llibre publicat en català de temàtica
religiosa. Enguany s'ha celebrat la
primera edició. El jurat ha decidit
atorgar el premi al llibre "Brots de vida"
del bisbe Sebastià Taltavull.
El lliurament del premi que es celebrarà,
si Déu vol, el divendres 29 de novembre
a les 18 h a la Sala Verdaguer de
l’Ateneu Barcelonès, a la planta baixa
del carrer Canuda núm. 6 de Barcelona.
L’acte el presidirà l’Honorable Senyora
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Serà un acte obert al públic i
breu, de no més d’una hora de durada.
Tots els socis i amics de la Lliga hi esteu
especialment convidats.
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Jornada Montserratina: 1 de desembre
Senyor, concediu als vostres servents
de fruir sempre de salut en el cos
i en l’esperit i, per la gloriosa intercessió
de la sempre Verge Maria, allibereu-nos
de la tristesa de la vida present
i doneu-nos l’alegria de la vida futura.
Un any més convoquem a socis i amics a la Jornada Montserratina i
Assemblea de la Lliga, el primer diumenge d’Advent, 1 de desembre. És
una ocasió per donar gràcies a Déu i demanar, per intercessió de la
Mare de Déu de Montserrat, la protecció per al nostre país i la benedicció del nostre treball.
PROGRAMA - HORARI:
Basílica
11.00 h
Missa Conventual
12.00 h
Salve i Virolai cantats per l’Escolania
Monestir – Sala Abat Argeric
12.15 h
Concentració a la Porteria del Monestir per desplaçar-nos fins la Sala
12.20 h
Trobada i reflexió amb el Pare Abat, Josep Ma. Soler
13.00 h
Assemblea general ordinària
Hotel Abat Cisneros
14.45 h
Dinar
*Totes les activitats estan obertes a tots els amics de la Lliga i als acompanyants dels socis. Els no
socis podran assistir, però no intervenir en l’assemblea.
PREU
 Dinar: 35 € (inclou les despeses de la trobada i el donatiu a Montserrat)
 Si no us quedeu a dinar us demanem una aportació per contribuir a les despeses
d’organització i el donatiu a Montserrat (indicativament: 10 €)
Cal fer un ingrés o transferència al compte de la Lliga: ES46 2100 0880 3102 0025 1082
INSCRIPCIONS: fins al 24 de novembre al telèfon 610 625 837 - Marta Sala
TRANSPORT FINS A MONTSERRAT:
Mirarem de solucionar el transport de manera col·laborativa. En el moment de la inscripció
preguem ens indiqueu si no teniu mitjà de transport per arribar a Montserrat o si, al contrari
disposeu de places lliures.
MENÚ: Canelons gratinats – Bacallà – Crema catalana – Begudes – cafè o herbes.
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