HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
Dilluns a divendres, feiners, de 9 a 20 (Veieu l’editorial)
Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges: 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

RECESSOS DE SETEMBRE
3r
3r
3r
3r

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

Homes
2n Dilluns, dia 14, de 19.30 a 21
3r Dijous, dia 17, de 14.15 a 15.45
3r Dilluns, dia 21, de 19.30 a 21
4r Dimarts, dia 22, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Guixer, del 1 al 6
EN LA FESTA DE
L’EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU
L’amor té necessàriament les seves manifestacions característiques. Alguns cops es
parla de l’amor com si fos impuls envers a la satisfacció pròpia, o bé un mer recurs per
completar egoistament la pròpia personalitat. I no és així: amor veritable és sortir de si
mateix, és donar-se. L’amor comporta alegria, però és una alegria que té les arrels en
forma de creu. Mentre estiguem a la terra i no hàgim arribal a la plenitud de la vida futura,
no hi pot haver amor veritable sense una experiència del sacrifici, del dolor. Un dolor que
s’assaboreix, que és amable, que és una font de fruïció íntima, bé que dolor real, perquè
suposa vèncer el propi egoisme, i prendre l’Amor com a regla de totes i de cadascuna de
les nostres accions.
Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, És Crist que passa, nº 43

Setembre 2009
Calendari litúrgic
3 Sant Gregori el Gran
6 Diumenge XXIII de durant l'any
8 El Naixement de la Verge Maria
12 Sant Nom de Maria
13 Diumenge XXIV de durant l'any
14 L’Exaltació de la Santa Creu
15 La Mare de Déu dels Dolors
20 Diumenge XXV de durant l'any
21 Sant Mateu, apòstol i evangelista
23 Sant Pius de Pietralcina
24 La Mare de Déu de la Mercè
27 Diumenge XXVI de durant l'any
29 Els Sants Arcàngels Miquel,
Gabriel i Rafael
30 Sant Jeroni

Una vegada passat l'estiu, la vida
torna al seu ritme normal. Durant els
mesos de juliol i agost hem pogut
descansar i recuperar les forces
gastades al llarg de l'any. En
començar el mes de setembre, una
vegada renovats, ens retrobem de
nou amb la vida ordinària. Les
empreses, els comerços i les
escoles reobren amb els horaris i
activitats habituals. I el mateix farem
a Montalegre.

Certament, al llarg de l'estiu hem
mantingut
el
que
podríem
anomenar serveis mínims: s'han
celebrat totes les misses previstes, i
els recessos anunciats, però
Amb lletra negreta, els dies de precepte
l'església ha tancat al migdia, i no
s'han realitzat altres activitats, i des
de mitjans de juliol l'Acció Social s'ha mantingut tancada.
Amb el començament de setembre tornem a l'horari ampli, des del dia 14,
de dilluns a divendres, l'església romandrà oberta de 9 a 20 hores (de 13 a 17
hores l'entrada és pel Pati Manning), es reobren les oficines, es reprenen les
activitats de formació, els recessos, xerrades, peregrinacions, etc.
També recomençaran, des de la segona setmana del mes, les activitats de
l'Acció Social. Aquelles persones que estiguin interessades a col·laborar
poden dirigir-se a les oficines on se'ls facilitarà informació.
De tot això anirem informant en els fulls mensuals, que poden trobar-se en
l'església a primers de mes, i també en la web de Montalegre,
www.montalegre.org.
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