
Una mirada optimista
No podria se altrament. Aquest any de la
Misericòrdia, la Jornada Mundial de la
Joventut a Cracòvia ha reportat, una vegada
més, una alenada d’aire fresc per a l’Església.
Podem mirar el futur amb optimisme. Els
quasi dos milions de joves al voltant del Papa
Francesc omplen d’esperances a tots els
creients. Jesucrist, imatge viva d’Amor i
Misericòrdia, continua atraient a joves, i
menys joves.

De ben segur que molts heu pogut comprovar
l’alegria i la il·lusió amb que han tornat a les
seves cases tants i tantes joves, malgrat les
incomoditats del viatge, les inclemències del
temps, de la fatiga i d’un llarg etcètera de
dificultats. La força de la fe pot més. Els
moments de pregària intensa compartida
amb tants milers de persones i amb el Sant
Pare, els ha animat a respondre
afirmativament als reptes del Papa Francesc;
a dir Sí a Déu.

La certesa que Déu és misericordiós amb els
homes i dones de tots els temps ens omple

d’optimisme, que s’ha de traduir en un fervent i actiu entusiasme, com ho
demanava el Papa a tota l’Església dirigint-se al jovent: “Hem vingut a aquest món
a deixar empremta, Jesús és el Senyor del risc, del “més enllà”. Per seguir-lo cal
ser valent, tenir la capacitat de contagiar l’alegria que neix de l’amor de Déu,
l’alegria que deixa en el teu cor cada gest, cada actitud de misericòrdia. T’està
convidant a somiar, et vol fer veure que el món amb tu pot ser diferent. Però si no
posem el millor de cadascú de nosaltres, el món no serà diferent. Es un repte”.

Mn. Xavier Argelich.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
El dia 12 de setembre tornarem a l'horari d’hivern:

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres de 9 a 14  i de 16 a 20

Dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges i festius, de 10 a 13 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20 (No dimecres)

MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30 h
i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 20, de 19.30 a 20.45
(joves)

Església de Santa Maria de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tel. 93 301 43 47

www.montalegre.org     e-mail: montalegre@montalegre.org

Full informatiu

Setembre 2016
  

Calendari litúrgic
6 Diumenge XXIII durant

l’any.
8 El Naixement de la Verge

Maria.
11 Diumenge XXIV durant

l’any.
12 Santíssim Nom de Maria.
14 L’Exaltaciò de la Sta. Creu.
15 la Mare de Déu dels Dolors.
18 Diumenge XXV durant

l’any.
21. Sant Mateu, apòstol i

evangelista.
24 La Mare de Déu de la

Mercè.
(Precepte a Barcelona)
25 Diumenge XXVI durant

l’any.
29 Els Sants Arcàngels,

Miquel,Gabriel i Rafael.
(En negreta els dies de

precepte)

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i Adults.

Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.

La Catequesi serà els dissabtes d’11 a 12.
Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació i en la

d’Adults. Els dies i l’horari es determinarà en funció de les preferències i dels
grups.

ABSÈNCIES

Mn. Manel Mallol del 4 al 24
Mn. Joan Magraner del 4 al 24

Mn. Ferran Rodríguez del 15 al 20

ANY DE LA MISERICÒRDIA

26ª Jornada Mariana de les Famílies a Torreciutat. Dissabte 17 de setembre.
Peregrinació al Santuari de la Misericòrdia de Canet, el proper 22

d’octubre.Inscripcions a Segretaria o per telèfon.


