
A LA PARRÒQUIA DE L’ALBIOL 

Dia 9 de juliol de 2016 

A 2/4 de 10 del vespre 

FESTA DE LA  

MARE DE DÉU DE LES VIRTUTS 

Goigs de la  

Mare de Déu de les Virtuts 



 

 

I N V I T A C I Ó 

Quan s'acaba el ritme escolar i minven els compromisos de les entitats, 

els qui tenim lligams de simpatia amb l'Albiol girem la mirada al Samontà 

a on per aquesta època de l'any celebrem la festa de la Marededéu de 

Les Virtuts. 

l'Accelerat ritme del gran món no hauria de fer-nos perdre el ritme del 

nostre petit món, si no el vertigen dels canvis planetaris podria fer-nos 

perdre el nostre lloc en la història, desencaminar-nos de la nostra utopia. 

D'aquest perill ens prevé Francesc - el bisbe de Roma - el qual, amb mo-

tiu de rebre el proppassat mes de maig d'enguany el premi Carlemany, 

contestava: 

"Què t'ha passat Europa...defensora dels drets humans...què t'ha passat. 

Si volem mirar cap a un futur que sigui digne...només podrem aconseguir-

ho apostant per la inclusió real: aquesta que dóna el treball digne, lliure, 

creatiu, participatiu i solidari... 

...Somio una Europa de la qual no es pugui dir que el seu compromís pels 

drets humans ha estat la seva última utopia". 

El gran projecte de futur que albirem, també el nostre, s'haurà de cons-

truir amb esforç, prudència, gosaria i pregària. 

Per això et convoquem a la festa de Les Virtuts a l'Albiol. 

La nostra humil pregària a Santa Maria serà la nostra aportació per a la 

regeneració que ens cal. 

 

Anima't i vine!! 

      Joan Curieses García  

  

  PROGRAMA 

 

  A 2/4 de 10 del vespre:  

 

  - CELEBRACIÓ  DE L’EUCARISTIA. 

 

  - ROSARI DE TORXES. 

 

  - BENEDICCIÓ DEL TERME. 

 

  - CANT DELS GOIGS I BESADA A LA IMATGE   

    DE LA MARE DE DÉU DE LES VIRTUTS. 

 

  - SOPAR DE GERMANOR 


