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RECEPTA PER A SER FELIÇ
Encetem un nou any i malgrat la delicada situació que vivim en tots els àmbits, no deixem de felicitar-nos i desitjar-nos el millor per l’any que comença. També des de la redacció del full volem desitjar a totes les famílies pau i
benestar per a tots; que siguem capaços de deixar aflorar tot allò de bo que hi

Església del monestir de Santa Paula en una obra pictòrica de Richard Ford (1830).

ha en cadascun de nosaltres per contribuir a fer més fàcil la vida dels altres.
El monestir de Santa Paula de Sevilla ens proposa una recepta de felicitat a
l’abast de tothom.
“El monasterio de Jerónimas de Santa Paula” de Sevilla, és un monestir
que va ser fundat el 1473 per la senyora Ana de Santillán y Guzmán, que
un cop vídua, va voler construir un monestir de clausura per a la ordre jerònima. Amb el temps l’edifici es va anar engrandint, a mesura que creixia la
comunitat de religioses. Des de la seva fundació fins avui, al llarg de més de
cinc segles, les monges s’han consagrat a la lloança divina i al estudi de la
Sagrada Escriptura.
Al llarg d’aquest anys s’han dedicat a la vida monacal i contemplativa,
intentant transmetre a les noves generacions la seva espiritualitat.
Actualment la comunitat està formada per 27 monges procedents de quatre continents: Àsia, Àfrica, Europa i Amèrica. Reflecteixen la universalitat
de l’església, on diverses cultures es reuneixen amb una única finalitat: Buscar a Déu.
Com tota ordre contemplativa al costat de la pregària, realitzen també
moltes tasques manuals, cuiden de l’hort i de fa ja molt temps varen començar a elaborar productes artesanals: Melmelades, cremes , gelatines, “tocinillos de cielo”, “dulce de sidra”, codonyar i molts altres dolços que els han
donat fama i prestigi més enllà de la pròpia ciutat.
Cada producte que elaboren les monges de Santa Paula té una recepta
especial que han anat perfeccionant al llarg del temps. Amb tot, totes les
receptes tenen una part comuna. Un gran secret que les monges difonen als
quatre vents i que fa que els seus productes siguin molt especials. És la seva
particular recepta per a ser feliç.

RECEPTA PER A SER FELIÇ

Ingredients:
4 tasses d’Amor
2 tasses de Lleialtat
3 tasses d’Oblit d’un mateix
2 tasses d’Amistat
2 tasses de Bondat
5 cullerades d’Esperança
4 cullerades de Comprensió
2 cullerades de Tendresa
4 parts de Fe
1 tona de Rialles
Preparació:
S’agafen l’Amor, la Lleialtat i l’oblit d’un mateix i es barregen
bé amb la fe. Després s’hi afegeix la Tendresa, la Bondat i la
Comprensió. S’amaneix amb l’Amistat i l’Esperança i s’hi tira
la tona de rialles. Finalment, es cou amb uns raigs de sol.
Del llibre: “Dulces y delicias de Sta Paula” Sevilla
Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 3, a les 9. Dimarts 4, a les
9. Dimecres 5, a les 20. Dijous 6,
Festa de l’Epifania del Senyor.
Reis, a les 12: famílies Subirachs
i Roqueta. Divendres 7, a les 9.
Dissabte 8, a les 20. Diumenge 9,
festa del Baptisme del Senyor, a
les 12: esposos Suriñach Padrós i
fills; Lluís Davesa Tió; família Nogué Armengol.

MISSES
Diumenge 2, a les 10: Toni. Dilluns 3, a les 19. Dimarts 4, a les
19 . Dimecres 5, a les 18. Dijous
6, l’Epifania del Senyor. Reis, a
les 10. Divendres 7 a les 19. Dissabte 8, a les 18: Josep Parramon
i Maria Serra. Diumenge 9, Festa
del Baptisme del Senyor: a les
10.

COL·LECTES MES DE DESEMBRE
Dia 5: 213,48. Dia 8: 73,80. Dia
12: 120,33. Dia 19: 130,00. Dia
25: Càritas: col.lecta, donatius i
caixeta: 1.426,10. Dia 26: 74,12.

GRÀCIA
MISSES
Dijous 6, Festa de l’Epifania del
Senyor. Reis, a les 11. Dissabte 8:
a les 19: Ramon Rossell i Mercè
Vilaseca. Diumenge 9, festa del
Baptisme del Senyor, a les 11.
COL·LECTES MES DE DESEMBRE
Dia 5: 150,02. Dia 8: 78,79. Dia
12: 125,24. Dia 19: 131,67. Dia 25:
col.lecta: 456,00. Dia 26: 94,10.

COL·LECTES MES DE DESEMBRE
Dia 5:. Dia 8: 27,30. Dia 12: 78,84.
Dia 19: 97,81. Dia 25: col.lecta:
367,70. Dia 26: 103,93. A la caixeta per Càritas: 187,65.
EXÈQUIES
Lluís Davesa Tió (80 anys) morí el
dia 5 de desembre.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a les
19,30.
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