AGENDA DEL MES D’OCTUBRE DE 2020
Donades les circumstàncies que ens toca viure, veurem de tot això què
podem fer. Anirem informant, segons ens diguin. Caldrà complir les
mesures manades per prevenir contagis.
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Diumenge XXVII de durant l’any.
Diumenge XXVIII de durant l’any.
Dilluns. Mare de Déu del Pilar.
Diumenge XXIX de durant l’any. Col·lecta del Domund.
Dissabte. A les 17 h.: Vivim l’Ora a l’Oratori: infants, joves i (grans
no per prudència a causa de la pandèmia).
Diumenge XXX de durant l’any.
Divendres A les 19:30 h. : Concerta l’Església.

Tots els dilluns, de 17,15 h. a 18,15 h.: Catequesi d’infants, 1r. nivell.
Tots els dimarts, de 17 h. a 18 h.: Grup de la Legió de Maria.
Tots els dimarts, de 19,30 h. a 21,30 h.: Assaig de la Coral.
Tots els dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”.

HORARI DE MISSES A L’ORATORI DE GRÀCIA
Tots els dies a les: 11 h

El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de
l’Eucaristia.

Web d’interès: www.arxiprestatdegracia.cat

El Cor de Sant
Felip Neri
FULL INFORMATIU (144)

Octubre de 2020 Oratori Sant Felip Neri de Gràcia

UN PENSAMENT SOBRE EL P. JOSEP LLUNELL VILARÓ
En un dels seus moments de reflexió el P. Josep Llunell Vilaró va
escriure: “Amb la mort no s’acaba la vida. La vida segueix
endavant. I segueix les limitacions pròpies d’aquesta existència. I,
per què? Perquè haurem arribat a la plenitud indestructible: Déu
mateix.” I a aquesta plenitud, que és Déu, ha arribat ell el passat
dimarts 15 de setembre de 2020, a l’edat de 85 anys i amb una vida
dedicada al servei de l’Església i més concretament de l’Oratori de
Barcelona.
Nascut a Sant Cugat al 1934 entrà al seminari menor l’any 1948 i
fou ordenat sacerdot a Barcelona el 18 de setembre de 1960, ara fa
just 60 anys. Ingressà a l’oratori barceloní al 1961 i des de llavors
visqué la vida felipona i la devoció a Ntre. P. Sant Felip Neri com
a eix vertebrador per transmetre la fe i l’amor tenint present
sempre la necessitat d’estimar els altres.
Viure estimant. I acceptant aquesta forma de compartir el seu ésser
ho tingué clar al llarg de la seva vida recordant que “ser cristià no
és creure que Déu existeix, sinó que Déu m’estima i m’estima
incondicionalment tal i com sóc.” Aquesta vida alegre que sorgeix
de l’espiritualitat felipona és el secret de la vida serena del creient
sabent-se recolzar confiadament en Déu com ell ho feu fins al
darrer dia.

Portà sempre una vida molt privada, tot i que no deixà mai de
trobar-se amb els seus companys d’ordenació. Sempre acompanyat
per la lectura i l’escriptura, unes de les seves grans passions. La
seva màxima “cap dia sense una línia” el feia portar a escriure les
homilies i qualsevol altre escrit o pensament amb una de les seves
plomes estilogràfiques que tant li agradava col·leccionar. Quantes
coses ens explicaria el seu dietari que cada dia augmentava amb les
seves reflexions!
Amb un caràcter fort i disciplinat ha deixat aquest món per trobarse novament amb el Pare i fruir de l’Amor al paradís. En una de les
seves homilies dominicals deia: “Trobar Déu no és una qüestió de
coeficient intel·lectual. Trobar Déu és una simple qüestió de bon
cor”. De ben segur que ell ja l’ha trobat.
P. Ferran Colàs Peiró, C.O.

In Memoriam

 Va néixer a Sant Cugat del Vallès, precisament el 6
d’octubre de 1934.
 La infantesa a Sant Cugat, amb la seva germana Eulàlia.
 El pare Tomàs, pagès i campaner. La mare diligent i feinera
a casa. (Ara ja es pot dir: li ha dedicat un pensament cada
mes el dia precís de la seva defunció...)
 Va estudiar al Seminari menor de la Conreria. I al major del
C. Diputació.
 Fidel amic dels seus companys d’estudis i d’ordenació.
Cada any, puntualment ho han celebrat joiosament. Alguns
l’han acompanyat fins avui. A altres els recordava amb
afecte perquè ja no hi son. Els apreciava tots.
 Va ser ordenat, –eren una gran colla–, pel bisbe G. Modrego
a Sant Josep Oriol un dia 18 de setembre de 1960.
 Exercí els primers ministeris al Fondo de Santa Coloma i a
Castelldefels.
 Ben prest, va demanar l’ingrés a l’Oratori el 4 de maig de
1961 i ja s’hi va quedar fins a la mort.
 Fou agregat a la Congregació (equivalent a la Professió
perpètua) el 23 d’agost de 1965.
 Va ser molts anys –fins a la jubilació laboral– Capellà del
Col·legi Vedruna del C. Gran de Gràcia.
 Va exercir amb dedicació el ministeri de la Confessió i el
Consell espiritual: eren sagrades les tardes dels dimarts i
dijous.
 Va exercir ells càrrecs d’Arxiver i Bibliotecari.
 Va ser elegit Prepòsit l’ú de gener de l’any 2000. Ho va ser
fins a la Visita Canònica del 2018.
 El 2017 va contraure una malaltia renal que ha combatut
heroicament
 Ha mort el 15 de setembre de 2020, en vigílies del 60è
aniversari de la ordenació presbiteral.

