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Diada de la Mare de Déu de Montserrat
Dilluns 26, 21.30 h Vetlla de
Santa Maria
Enguany la Vetlla començarà a les
21.30 h.
La participació presencial, per raó del
toc de queda vigent, queda reservada
a les persones que s’allotgen la nit del
26 al 27 d’abril a Montserrat.

Dimarts 27
7.30 h Laudes
11 h Missa conventual
Totes aquestes celebracions les podeu
seguir per mitjà dels diversos canals de
la xarxa audiovisual local (XAL) i per
Montserrat TV.

També seran retransmeses per Ràdio Estel:
Andorra la Vella: 107.5 FM
Barcelona: 106.6 FM
Girona: 103.4 FM
Lleida: 91.5 FM

Manresa: 93.7 FM
Puigcerdà: 104.4 FM
Sant Pere de Ribes: 96.8 FM
Seu d'Urgell, la: 105.0 FM

Tarragona: 100.6 FM
Tortosa: 90.1 FM
Vic: 98.4 FM

Diada de Sant Jordi
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, properament la Lliga farà arribar als seus socis els llibre ELS
EMPRESONATS I EXILIATS DE LA BÍBLIA del caputxí i expert biblista Jordi CERVERA I VALLS.
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Tal com diu la presentació, la Bíblia és un
llibre sense data de caducitat. Ho confirma
l'àmbit religiós, el món cultural i la vida
social. És un far que il·lumina les peripècies
humanes de qualsevol època i de qualsevol
poble, sobretot en temps agitats.
La Bíblia despulla hipocresies, proclama
injustícies,
desvetlla
consciències,
assenyala amb el dit l'arbitrarietat dels
poderosos. Però per damunt de tot, revela
que tot forma part d'un misteriós projecte
diví
de
plenitud,
que
s'imposa
progressivament en la història humana.
Per aquestes raons, expliquem les històries
dels personatges bíblics que sofreixen
empresonament i exili, perquè empatitzant
amb les seves vicissituds il·luminem
esperançadament les nostres.
Aquest llibre s’ha editat amb la
col·laboració del Grup Sant Jordi
I s’ha enviat al presos i exiliats polítics
catalans, amb el següent missatge:
Benvolguts empresonats i exiliats polítics,
El llibre que teniu a les mans s'ha
editat amb la clara intenció de donar suport
a la lluita per la justícia i pels drets humans
davant de la interpretació matussera de
lleis ràncies i tendencioses. Una situació en
la qual us heu vist atrapats, per fidelitat a la
voluntat del nostre poble, i malauradament
en patiu les conseqüències des de fa més de
tres anys. Per tot plegat, el nostre Grup, fidel als seus orígens i a la motivació que va inspirar el bisbe Joan
Carrera, hem col·laborat econòmicament en la seva edició.
Hem demanat a l’autor que us en fes una dedicatòria personal perquè sentíssiu més a prop l’escalf d’ell
i de una part important de la societat que sempre us té presents. Podreu comprovar que al final de la
presentació l’autor us esmenta.
Confiem que aviat quedeu lliures d’aquest entrebanc i que la Pasqua, que ja és propera, sigui, més que
un signe, una festa d’alliberament i triomf.
Farem tot el possible per la difusió del llibre, sempre per desvetllar consciències en favor de la vostra, i
nostra, causa.
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