HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres, feiners: de 9 a 20
Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges: de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20
MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*
Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
El tercer dissabte, a les 11, Missa en llatí
(* En castellà)
EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

RECESSOS DE FEBRER
Dones
3er
3er
3er
3er

Diumenge, dia 15, de 10.15 a 12
Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12
Dimarts, dia 17, de 16.30 a 18
Divendres, dia 20, de 19.30 a 21

Homes
2on Dilluns, dia 9, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45
3er Dilluns, dia 16, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 17, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Francesc Perarnau, del 5 al 11
Mn. Enric Moliné, 1, 2 i 3
Mn. Josep Vall, del 26 al 28
PEREGRINACIÓ A LOURDES, EN AUTOCAR
amb activitats litúrgiques, formatives i turístiques
del divendres 20 al diumenge 22 de febrer.
Preu per persona, en habitació doble, 160 euros.
Més informació i inscripcions en el despatx.
ATENCIÓ:
Els divendres de Quaresma són dies d'abstinència per als qui han complert 14 anys.
El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant, són dies de dejuni i abstinència. El dejuni
afecta als majors d'edat que encara no han complert 60 anys.

Febrer 2009
Calendari litúrgic
1 Diumenge IV durant l’any
2 La Presentació del Senyor
Mare de Déu de la Llum
8 Diumenge V durant l’any
11 La Mare de Déu de Lourdes
12 Santa Eulàlia, patrona de la ciutat de
Barcelona
14 Sant Ciril i Sant Metodi, patrons
d’Europa
15 Diumenge VI durant l’any
22 Diumenge VII durant l’any
La Càtedra de Sant Pere apòstol
25 Dimecres de Cendra

A l'endemà de començar el mes, el
dia 2, celebra l'Església la Festa de la
Presentació del Senyor en el Temple,
una festa que antigament era coneguda
com la Candelària o Festa de la
Purificació
de
la
Verge.
Era
considerada com una de les festes
importants de la Mare de Déu. Amb
motiu d'aquesta festa, recordant que
Jesús, Llum del Món, va ser introduït
per Maria i Josep en el Temple aquest
dia, començava la celebració litúrgica
amb la processó de les candeles, que
és la que va donar nom a la festa.

El calendari litúrgic, establert arran de
la reforma del Vaticà II, considera
Amb lletra negreta, els dies de precepte
aquesta solemnitat com a festa del
Senyor. No obstant això, sense
renunciar a aquest caràcter fonamental de la festa, la pietat popular bé pot
alimentar la seva devoció mariana i continuar celebrant a Maria, íntimament
vinculada al protagonisme de Jesús, en aquest esdeveniment emblemàtic de la
presentació en el Temple, pel qual Jesús és reconegut com Salvador i Messíes
pels dos ancians Simeó i Anna, com representants singulars del poble d'Israel.
El dia 25 de febrer és Dimecres de Cendra, amb el qual donarà començament
el temps de Quaresma. Al llarg d'aquestes setmanes l'Església ens convidarà a
preparar-nos per als moments centrals de l'any litúrgic. Una preparació que es
portarà a terme a través de les tradicionals pràctiques quaresmales com són el
dejuni, l'almoina i l'oració, que ajuden a combatre aquelles tres concupiscències de
les quals ens parla Sant Joan, la de la carn, la dels ulls i la supèrbia de la vida, que
tots notem molt arrelades en la nostra naturalesa.
El Dimecres de Cendra s'imposarà la cendra en totes les misses que se celebrin
a Montalegre. No és dia de precepte, però es recomana assistir a la celebració de
la missa i a la imposició de la cendra
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