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EL PROJECTE DE LA GERMANA LURDES, MONJA DE CLAUSURA 

 
El Diumenge dia 24 d’octubre serà el dia del Domund, el diumenge Mundial 
de la Propagació de la fe. Per tant, s’escau que, aquests dies, parlem de  les 
missions i ho volem fer fixant-nos en un projecte que està tirant endavant a 
Kigali (Ruanda) la germana Lurdes, monja de clausura, que fins ara era la 
superiora de la comunitat de Religioses Adoratrius Perpètues del Santíssim 
Sagrament (les Sagramentàries), a Vic.  
 
La Gna. Lurdes ens ha fet arribar una carta, adreçada a tots els feligresos 
de la parròquia de Viladrau, i en aquesta carta ens explica el següent: 
 

“Fa tres mesos que vaig anar a Ruanda a fundar un monestir de 

monges de la nostra Ordre. Era un compromís que teníem amb el senyor 

Bisbe de Kigali qual ell va donar el seu permís perquè vinguessin vocacions 

ruandeses a reforçar la comunitat de les Germanes Sagramentàries de Vic. 

Ara n’hi ha onze”. 

 

“Si Déu ens ajuda, per Nadal, obrirem quatre botigues i tres tallers, 

entre ells, un per fer xocolata. La màquina per fer-la ens costa 26.000 

euros. (…) En aquests tallers en construcc ió podrem resoldre els 

problemes econòmics d’unes vint famílies i, si la cosa funciona, podrem 

continuar engrandint l’edifici i anar resolent problemes donant feina a 

setanta, cent o dues-centes famílies”.  

 

“Per tot això, necessitaré fer una forta inversió (…) i demano a les 

persones de bona voluntat, i que puguin, primer de tot pregàries i després, 

si em poden fer algun petit o no tan petit donatiu; o un préstec per un any, 

que els serà retornat íntegre”.  

 

“Jo treballo amb molta il·lusió i empenta, però si em trobo recolzada 

per una colla de persones que confien en mi, el treball serà molt més 

fecund”.  

 

“Segur que vostès diran: però això ho vol fer una monja de clausura? 

Doncs sí. Nosaltres des del monestir movem els fils per a realitzar tot això 

i, alhora, ens podem dedicar perfectament a l’adoració eucarística i a la 

pregària”.  

 

“Si algú es vol posar en contacte amb mi, ho pot fer per correu 

electrònic: lourdesarmenteras@gmail.com “.  

 

I la germana Lurdes, acaba la carta, així: “De la manera de fer-me 

arribar les pregàries, Déu en tindrà cura. Els donatius o el préstecs els 

podeu fer a l’adreça següent:  

 Nom de la banque: Banque de Kigali 

        Titular del compte: ARC.KGL/ ADORATRICES PE S.S. 

Número de compte: 00040-03112015-96 EUR    

O, millor, podeu fer arribar els vostres donatius a través de les germanes 

Sagramentàries de Vic”. 



 

Potser val la pena que se sàpiga que la germana Lurdes Armenteras, que, 
com hem dit, fins ara era la Superiora de la Comunitat de Germanes 
Sagramentàries de Vic,  ha renunciat el seu càrrec de Superiora i, als seus 
sentanta-quatre anys, ha escoltat la crida de Déu i ha decidit anar a Ruanda 
a fundar un monestir de monges Sagramentàries. Una decisió admirable, 
arriscada i plena de confiança en el Senyor. L’exemple de la germana 
Lurdes fa pensar que la crida del Senyor pot arribar en el moment més 
impensat i a qualsevol edat. Si podem, doncs, ajudem a fer realitat aquest 
projecte en el qual tanta il·lusió ha posat germana Lurdes.  
 

El mossèn 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 21: per les vocacions sacerdotals; 

dissabte, dia 23: per Elisabet Sallés, difunta; diumenge, dia 24: En acció de 

gràcies a sant Albert.  

 

INFORMACIONS: 

 

DEFUNCIÓ: El proppassat dimecres, dia 13, va morir en Pere Godayol i 

Bancells, de vuitanta-vuit anys d’edat. La missa exequial es va celebrar a l’església 

parroquial el divendres, dia 15. Reposi en pau.  

 

24 D’OCTUBRE, JORNADA MUNDIAL PER A L’EVANGELITZACIÓ DELS 

POBLES (DOMUND): Diumenge vinent, la col·lecta de l’hora de  la missa, anirà 

destinada íntegrament a les missions. Com sempre, esperem que la vostra 

generositat estigui guiada per l’esperit de fraternitat envers els qui, en països 

llunyants,  s’afanyen a predicar l’evangeli i col·laboren en la promoció humana i 

espiritual de les persones.  

  

 

PLA DIOCESÀ DE PASTORAL 2009-2014: Durant el curs 2010-2011, i tal com 

ja vam explicar recentment en un altre full parroquial,  el Pla Diocesà de Pastoral 

ens demana de posar la nostra atenció en el Baptisme i fer-nos aquesta pregunta: 

Què n’has fet, del teu baptisme? Es tracta de preguntar-nos com vivim la 

nostra vida baptismal, si el nostre fer de cada dia va esdevenint conforme a la 

“nova vida” que vam rebre el dia del  nostre baptisme. Per tal d’anar entenent, 

amb el cor i amb el  cap, què és el baptisme i que suposa haver-lo rebut, de tant 

en tant, en el full parroquial, anirem explicant aspectes essencials del sagrament 

del Baptisme.       

Què és el baptisme? El baptisme és:  

> Un sagrament, un signe visible - l’aigua i les paraules i accions del celebrant-  

   que fa present una realitat invisible: la gràcia de Crist, el seu amor salvador.  

> Un sagrament instituït per nostre Senyor Jesucrist. 

> El primer dels tres sagraments que ens inicien en la vida cristiana (Baptisme,  

   Confirmació i Eucaristia).  

> La porta que obre l’accés als altres sagraments. 

> El sagrament de la fe amb la qual, les persones, il· luminades per la gràcia de  

   l’Esperit Sant, responem a l’Evangeli de Crist. Una fe que ha de créixer  

   després del Baptisme. 

> El fonament de la comunió entre tots els batejats, entre els qui han estat  

        regenerats per l’aigua i l’Esperit Sant. 

 



 


