HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabtes: de 9 a 13 i de 17 a 20
(El setembre estarà de nou obert al migdia)
Diumenges: de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: dijous i divendres, de 11 a 13 i de 18 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 D’AGOST
Dones
3r Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12
3r Dimarts, dia 18,
només matí, de 10’30 a 12

Homes
2n Dilluns, dia 10, de 19.30 a 21

ABSÈNCIES
Mn. Guixer, del 7 al 31
Mn. Perarnau, del 9 al 31
Mn. Vall, del 1 al 23
JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA
Com ja sabeu el dia 12 de setembre tindrà lloc en el Santuari de Torreciutat, la XX
Festa Mariana de la Família, en la qual hi haurà:
Oració de les famílies i ofrenes de flors i fruits, a las 12 hores
Santa Missa, a les 12`30

Agost 2009
Calendari litúrgic
1 Sant Alfons Maria de Ligouri
2 Diumenge XVIII de durant l’any
4 Sant Joan Maria Vianney
6 Transfiguració del Senyor
8 Sant Domènec de Guzmán
9 Diumenge XIX de durant l’any
11 Santa Clara
14 Sant Maximilià Kolbe
15 Assumpció de la Mare de Déu
16 Diumenge XX de durant l’any
20 Sant Bernat
21 Sant Pius X
22 La Mare de Déu, Reina
23 Diumenge XXI de durant l’any
24 Sant Bartolomeu, apòstol
26 Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
27 Santa Mònica
28 Sant Agustí
29 Martiri de Sant Joan Baptista
30 Diumenge XXII de durant l’any
31 Sant Ramon Nonat

Les nostres esglésies i temples,
són llocs de culte; aquests llocs on
ens reunim per honrar Déu en
comunitat, o per viure les nostres
pràctiques de pietat personals. No
hi ha lloc millor per a resar que en la
capella del Santíssim Sagrament, o
potser aquella capella dedicada a
Maria o a algun altre sant, en la
qual sembla que la nostra ànima es
troba especialment a gust i on és
molt mes fàcil la trobada amb Déu.

Amb freqüència, molts dels
nostres temples, com ens passa a
Montalegre, són llocs turísticament
interessants. En ells es contenen
obres d'art religiós que els visitants
transeünts, especialment a l'estiu,
desitgen conèixer. Els descobrim
pels seus abillaments amb
freqüència molt informals, i poc en
sintonia amb el tipus de lloc en el
Amb lletra negreta, els dies de precepte
qual entren; potser ens distreuen
amb la seva actitud curiosa, amb
els seus comentaris o amb les seves fotografies...
Hem de pensar que, per a aquelles persones, l'actitud de qui ens trobem
a la casa de Déu quan ells entren a realitzar les seves visites pot ser una
lliçó important de pietat cristiana; un exemple que entri pels ulls, i que potser
els ajudi a reflexionar, i qui sap si a descobrir una cosa nova, mes allà de
l'art, o ajudi a revifar una fe adormida que lluita per despertar.

Sant Rosari i Exposisció Solemne, a les 16’30
Hem organitzat un viatge en autocar i a títol orientatiu, podem dir que sortirà el mateix
dia 12, dissabte, a les 7 del matí, des de Plaça Catalunya-Banc d’Espanya, i tornarà vers
les 21 hores.
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