
HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners, 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 13.45 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres, de 10 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

Dones

3er Dimarts, dia 16, de 10.30 a 12

3er Dimarts, dia 16, de 16.30 a 18

3er Divendres, dia 19, de 19.30 a 21

3er Diumenge, dia 21, de 10.15 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 1, de 19.30 a 21 

2on Dilluns, dia 8, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 11, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 16, de 14.15 a 15.45
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Full informatiu

Febrer 2010

ABSÈNCIES

Mn. Marcé, del 4 al 10

Mn. Juventeny, el 20 al matí

Gairebé sense solució de continuïtat

amb el temps de Nadal, encara molt

recent en el nostre record, la litúrgia de

l'Església ens introduirà a mitjan

d’aquest mes en un nou temps fort: la

Quaresma. Efectivament, el dia 17

serà el Dimecres de Cendra que, amb

el tradicional ritu de la imposició de la

cendra, ritu de caràcter penitent, ens

recordarà que comencem el llarg

període de preparació que ens ha de

conduir fins a la gran festa de la

Pasqua.

El temps de Quaresma, temps de

preparació, té diverses manifesta-

cions litúrgiques: desapareix el cant

del Al.leluya, supressió de les flors i de

les músiques, excepte aquelles que

acompanyen els cánticos i, amb

excepció dels dies festius, tots els dies tenen la seva missa pròpia, i tots els divendres

són dies d'abstinència en els quals, a diferència dels altres divendres de l'any, no es pot

substituir per altres pràctiques.

Però aquestes manifestacions de la litúrgia de res servirien si els fidels no les fessin

seves, i quedessin només com a l’exterior de les seves vides. L'Església ens proposa per

a aquest temps tres grans consells: més oració, més penitència, més preocupació pels

altres a través de les obres de caritat.

Viure bé el temps de Quaresma ens ajudarà a arribar al Triduo Pasqual ben preparats

per a participar amb fruit en aquelles celebracions.

El Dimecres de Cendra es farà la imposició en totes les misses que se celebrin en

Montalegre. No és dia de precepte, però es recomana assistir a la celebració de la missa

i a la imposició de la cendra.

Recordaeu que 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.

Calendari litúrgic

2 La Presentació del Senyor

Mare de Déu de la Llum

7 Diumenge V durant l’any 
11 La Mare de Déu de Lourdes

12 Santa Eulàlia, patrona de la ciutat de

Barcelona 

14 Diumenge VI durant l’any
Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa

17 Dimecres de Cendra

21 Diumenge I de Quaresma
22 La Càtedra de Sant Pere apòstol

28 Diumenge II de Quaresma

Amb lletra negreta, els dies de precepte

CURSOS DE RECÉS QUARESMALS OBERTS

Per a dones: del 23 al 25 de març

de 10.30 a 12 i de 16.30 a 18

Per a homes també n’hi haurà un el març, ens les dates que ja anunciarem

VIACRUCIS DURANT LA QUARESMA

Tots els Divendres de Quaresma es fa l’exercici del Viacrucis a les 18.30

CURS: EL MATRIMONI EN ELS ANYS DE LA MADURESA

Dirigit a senyores.

Els dimecres, 24 de febrer i 3, 10, 17 i 24 de març, a les 19 hores.

Més informació al telèfon de l’església.


