
HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

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

Dones
3er Divendres, dia 15, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 19, de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 19, de 16.30 a 18
4rt Diumenge*, dia 24, de 10.15 a 12
*És el del 3er, impedit per Primeres Comunions

Homes
2on Dilluns, dia 11, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45
3er Dilluns, dia 18, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 19, de 14.15 a 15.45

Església de Santa Maria de Montalegre
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Full informatiu

Maig 2009

CURS: EL MATRIMONI EN ELS ANYS DE LA MADURESA

Dirigit a senyores.
Temes per a viure amb il.lusió els anys de maduresa, quan els fills ja són grans.

Ponent: Isabel Hernández Esteban.
Els dimecres, des del 6 de maig al 3 de juny, a les 19 hores.

Més informació al telèfon de l’església.

El dia 29 d'abril de 1965, segon del
seu pontificat, el Papa Pau VI va
escriure la Carta Encíclica Mense

Maio amb l'objectiu de convidar tots
els cristians a resar a Maria durant el
mes de Maig que estava a punt de
començar. Recordem en aquesta
pàgina alguns dels arguments del
Papa, que ens poden ajudar al llarg
del present mes de Maria.

«...el mes de maig és el mes en el
qual, en els temples i en les cases
particulars, puja a Maria, des del cor
dels cristians el més fervent i afectuós
homenatge de la seva oració i de la

seva veneració. I és també el mes en el qual des del seu tron descendeixen fins
a nosaltres els dons més generosos i abundants de la divina misericòrdia.» 

«...Maria és sempre camí que condueix a Crist. Tota trobada amb Ella no pot
menys d'acabar en una trobada amb Crist mateix. I quin altra cosa significa el
continu recurs a Maria sinó un buscar entre els seus braços, en Ella, per Ella i
amb Ella, a Crist el nostre Salvador, a qui els homes en els desànims i perills
d'aquí baix tenen el deure i experimenten sense parar la necessitat de dirigir-se
com a port de salvació i font transcendent de vida?»

En aquest mes les paraules del Recordeu-vos, atribuït a San Bernat de
Claravall, adquireixen un sentit encara més fort: «Recordeu-vos, oh

piadosíssima Verge Maria, que mai no s'ha sentit dir que ningú que hagi

implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de

Vós...».

Comença el mes de Maig, mes de María. Acudim a ella amb gran confiança,
amb la seguretat que Ella, que és l'Omnipotència Suplicant, presentarà davant
l'Altíssim les nostres peticions, esperances, desitjos... i arrencarà per a
nosaltres aquelles gràcies que ens convenen.

Calendari litúrgic

1 Sant Josep Obrer
3 Diumenge IV de Pasqua

10 Diumenge V de Pasqua
13 Mare de Déu de Fàtima
14 Sant Matíes, apòstol
15 Sant Isidre, Llaurador
17 Diumenge VI de Pasqua
24 Diumenge VII de Pasqua

Ascensió del Senyor
31 Pentecosta

Amb lletra negreta, els dies de precepte

PEREGRINACIÓ A MONTSERRAT

El diumenge 10 de maig, en autocar.
Sortida a les 8 hores de la terminal d’Autocars Julià (Rda. Universitat, 5).

Preu: 30 euros per persona. (No inclou dinar.)
Més informació, al telèfon de l’església.

ABSÈNCIES
Mn. Perarnau i Mn. Moliné, del 19 al 24

Mn. Vall, el 8 i del 25 al 29
Mn. Guixer el 14

Mn. Esteruelas, el 25


