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Divendres, 12 de novembre
Lliurament del premi Abat Marcet
Divendres 12 de novembre a l’Ateneu Barcelonès.
Sala Verdaguer, planta baixa del carrer Canuda núm. 6 de Barcelona.
A dos quart de set del vespre.
-

Amb presència dels dos guardonats: Marion Muller-Colard i Jordi Cervera
Intervenció del prior de Montserrat, P. Bernat Juliol
Amb cloenda musical a càrrec del tenor Joan Cortada

Entrada lliure, oberta a tothom. Cal confirmar l’assistència a LaLliga.cat@gmail.com
o al telèfon 610 625 837 (Marta Sala).

Dissabte, 13 de novembre
Jornada Sant Jordi El moviment de l’ànima: el prec i l’empara
El 13 de novembre celebrarem la XVI Jornada Sant Jordi a l’Hotel Alimara de Barcelona,
d’acord amb el programa enviat. Els ponents seran: Marion Muller-Colard (escriptora i teòloga
protestant, francesa) i Peio Sánchez (rector de la Parròquia Santa Anna de Barcelona i promotor
de l’Hospital de Campanya). Cal inscripció prèvia.

Diumenge, 28 de novembre
Jornada Montserratina i Assemblea anual ordinària de la Lliga
Un any més convoquem a socis i amics a la Jornada Montserratina
i Assemblea de la Lliga, el primer diumenge d’Advent, 28 de
novembre de 2021.
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.

Pelegrinatge al Santuari de Montserrat
El pelegrinatge al Santuari de la Patrona de Catalunya que feu any rere,
és un signe clar de devoció, uns moments privilegiats de reconciliació i de
renovació de la fe, i alhora també un acte evangelitzador enmig de la
societat catalana a la que Jesús ens envia.
Aquest any, recordem a Maria com aquella dona plenament feliç en Déu, perquè ha fet de la paraula divina
llum de la seva vida. També en aquests moments de prova que vivim, som convidats pel salmista a viure
aquesta felicitat en clau de proximitat: «Feliç el qui s’interessa pel pobre desvalgut» (Sl 32,1)
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Com Maria, que romangué vora la creu de Jesús, també nosaltres estem cridats a ser propers als qui, a
causa de tot el que estem vivint, se senten més desvalguts. És aquesta l’actitud d’amor que ens farà viure,
com Maria, el goig profund de la felicitat que rebem de Déu. Una felicitat que, essent plena, vessa el seu
consol i la seva força sobre totes les circumstàncies de la vida.
De la pastoral del Santuari

PROGRAMA - HORARI:
Basílica
11.00 h
12.00 h

Missa Conventual.
Salve i Virolai cantats per l’Escolania.

Monestir – Sala Abat Argeric
12.15 h
12.20 h
14.15 h

Concentració a la Porteria del Monestir per desplaçar-nos fins la Sala.
Salutació del P. Abat (pendent de confirmar). Pregaria de la visita espiritual.
Assemblea general ordinària de La Lliga.
Final.

Hotel Abat Cisneros
14.30 h

Dinar.

* Totes les activitats estan obertes a tots els amics de la Lliga i als acompanyants dels socis.
PREU: 30 € (Dinar, despeses de la trobada i donatiu a Montserrat)
Ateses certes restriccions en l’aforament al Santuari i l’organització del dinar ens cal
avançar les inscripcions.
INSCRIPCIONS: fins al 21 de novembre al telèfon 610 625 837 - Marta Sala
Caldrà indicar quin en plat es tria (bacallà o rodó de gall d’ indi a la catalana amb prunes) i les
possibilitats de transport.
Cal fer un ingrés o transferència per l’import a pagar al compte de la Lliga:
ES46 2100 0880 3102 0025 1082
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 de bolets – bacallà o rodó de gall d’ indi a la catalana amb prunes – Crema
catalana – Pa, vi , aigua , cafè i Aromes de Montserrat.
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