
50 anys de servei al Raval
El passat 3 de juny varem celebrar una
Missa d’acció de gràcies pels cinquanta
anys d’activitat pastoral en aquesta
Església de Santa Maria de Montalegre,
des de que es va tornar a obrir al culte a
finals del mes de juny de l’any 1967.

Vull adreçar, amb tots vosaltres, el nostre
agraïment a Déu per aquests cinquanta
anys de servei a l’Església de Barcelona i a
tota l’Església, per tots els beneficis
espirituals i materials que han arribat a
tantes persones durant aquests anys.

També estem agraïts a l’Arquebisbe de
Barcelona per haver-nos acompanyat en
aquesta celebració i per les seves
paraules, que seran font d’estímul per a
continuar treballant al servei de Déu, de
l’Església i de totes les ànimes,
especialment les més necessitades. Volem
seguir il·luminant amb la fe, la confiança i

l’anunci de la Paraula de Déu.

En aquest aniversari, vull destacar la gran tasca que realitzen les diverses
entitats, de caràcter social, sorgides del treball pastoral realitzat a Montalegre.
Com sabeu, em refereixo a l’Acció Social Montalegre, al Terral i al Braval. Gràcies
a tants de col·laboradors són una realitat viva i eficaç al servei dels habitants del
Raval.

I, ara, dirigim el nostre agraïment a la Mare de Déu. Ella desplega el seu mantell
sobre tots nosaltres i ens esperona a portar la autèntica esperança a tots aquells
que tenim al nostre voltant. Mitjançant Maria ens han arribat i continuen arribant-
nos innumerables beneficis espirituals i materials. Quants hem trobat a
Montalegre el consol, el perdó i la gràcia de Déu de mans de Maria!

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 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

3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 20, de 19.30 a 21 
(jovres)
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3. Diumenge de Pentecosta.
8. Jesucrist, Gran Sacerdot per

sempre. Festa.
11. Diumenge. Santíssima

Trinitat.
18. Diumenge. Santíssim Cos i

Sang de Crist.
23. Solemnitat del Sagrat Cor de

Jesús.
24. Solemnitat del Naixement de

Sant Joan Baptista.
25. Diumenge XII del Temps de

durant l’any. 
26. Sant Josepmaria Escrivà.
29. Solemnitat de Sant Pere i

Sant Pau.
(En negreta els dies de precepte)

26 DE JUNY. SANT JOSEPMARIA 

Missa Solemne en el el Dilluns 26 de Juny a las 19,00
hores, amb la participació de la Coral del Col·legi Canigó

de Barcelona.

PEREGRINACIÓ AL SANTUARI DE FÀTIMA
CENTENARI DE LES APARICIONS

Consulteu el programa i ompliu el full d’inscripcions
abans del 30 de juny.

ABSÈNCIAS DEL MES

Mn Manel Mallol  del 8 al 30.

Mn Ferran Rodríguez del 2 al 18. 

CURS PREMATRIMONIAL
INTENSIU

Divendres 30 de juny de 19 a 21 h.
y

Dissabte 1 de juliol de 10 a 18 h.


