
Hem viscut un any de gràcia.
Arribem al final de l’any de la
misericòrdia. Quantes gràcies hem
rebut durant aquest temps. Quantes
gràcies hem rebut durant aquest temps.
Què sapiguem ser agraïts amb Déu,
nostre Senyor, perquè hem pogut
experimentar sovint la seva misericòrdia
infinita i paternal. També, perquè hem
aprés a ser misericordiosos amb els
altres, especialment amb els més
necessitats. Hem tingut moltes ocasions
per viure les obres de misericòrdia. Hem
sabut perdonar més i  abans. Hem
procurat guanyar, varies vegades, la
indulgència jubilar. Ha crescut el nostre
esperit de servei, de comprensió i

generositat amb les persones amb qui tenim tracte habitual.. De ben segur
que cadascú podria continuar afegint altres gràcies obtingudes durant
aquest any Sant.

Gràcies, Senyor! I, a la vegada, demanem-li que no deixem mai de cercar
el seu amor misericordiós i de ser nosaltres mateixos misericordiosos.
L’any Sant ha estat un revulsiu per l’Església i per tots els batejats, i, fins
i tot, per tan d’altres que s’han apropat de nou o per primera vegada a la
fe.

Procurem mantenir aquest pla ascendent en la nostra vida espiritual i
apostòlica, que ens porti a ser anunciadors de la gran misericòrdia de Déu.
Ell ens ha concedit aquest any de gràcia perquè el puguem conèixer-lo
millor i estimar-lo més, estimant més i millor els nostres germans i
germanes. Mn. Xavier Argelich.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

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
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 20, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 15 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45

4rt Dimarts, dia 22, de 19.30 a 20.45
(joves)
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Calendari litúrgic
1. Tots Sants.
2. Commemoració de tots els

fidels difunts.
4. Sant Carles Borromeo. 
6. Diumenge XXXII del

Temps de durant l’any.
13. Diumenge XXXIII del

Temps de durant l’any.
20. Diumenge XXXIV.

Jesucrist, Rei de l'univers.
21. Presentació de la Mare de

Déu.
29. Diumenge. I d’Advent.
30. Sant Andreu, Apòstol.

(En negreta els dies de precepte)

Curs Prematrimonial del 7 al 11 de Novembre
Per a parelles amb data de casament.

De 19,30 a 21,00h.

ABSÈNCIES

Mn. Joan Juventeny del 2 al 7

ANY DE LA MISERICÒRDIA
Conferència: “La Casa de Caritat i l’església de Montalegre. Aproximació

històrica” a càrrec de Josep Masabeu, pedagog, historiador i president de
Braval. El DIMARTS 15 a les 19,30h.

Acte diocesà Jubilar de cloenda de l’any de la misericòrdia el DIUMENGE 13
de novembre a les 19h a la Catedral de Barcelona.

Trdu de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa

Els dies 25,26 y 27 després de la Missa de les 18h a la Capilla de la Miaraculosa.


