
HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

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: 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
3r Diumenge, dia 15, de 10.15 a 12
3r Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12
3r Dimarts, dia 17, de 16.30 a 18
3r Divendres, dia 20, de 19.30 a 21

Homes
1r Dilluns, dia 2, de 19’30 a 21
2n Dilluns, dia 9, de 19.30 a 21
2n Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45
3r Dimarts, dia 17, de 14.15 a 15.45

Església de Santa Maria de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tf. 93 301 43 47

www.montalegre.org
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Hem arribat al mes de novembre, mes
central de la tardor, un temps en el qual la
naturalesa mostra uns senyals inequívocs
de finitud, de caducitat... Molts arbres dels
nostres boscos adquireixen uns colors
bellíssims, que precedeixen a la caiguda de
les fulles, com si volguessin acomiadar-se
de la vida amb una última esplendor, per a
deixar per fi un esquelet inert, que recorda
que allí va haver una vida exuberant, de la
qual tot just en queda un mantell de fulles
mortes en el sòl. Els dies són grisos, curts i
cada vegada mes freds... 

És un mes que, acompanyant aquest
canvi en la naturalesa, les malalties de la
tardor, han provocat, tradicionalment, la
defunció de més persones que en els
mesos anteriors, de major bonança. 

Per tot això el mes de novembre és un
mes que ens evoca el final de la vida, ens
convida a la meditació sobre els novíssims i
a l'oració pels difunts. 

Al llarg del mes, seguint una tradició que
es remunta als primers moments del
cristianisme, s'oferiran arreu del mon molts
sufragis pels difunts. Amb aquesta oració

l'Església expressa la seva fe que viuen més enllà de la mort i posa en pràctica la certesa en
la comunió dels sants: L'oració, almoines i sacrificis dels que peregrinem en aquest món tenen
un efecte saludable per aquells que es purifiquen en l'altra vida. D'aquesta manera, es fa
concreta i eficaç la comunió que regna en tot el Cos místic de Crist. 

La meditació sobre la realitat de la mort ens ha d'ajudar a adonar-nos una vegada mes de la
nostra finitud, del nostre no-res, i a recordar que aquí estem de pas, que la nostra destí és la
vida eterna, vida de felicitat amb Déu per a aquells que han procurat en aquesta vida estimar-
lo a Ell i al proïsme. Qui ha procurat viure així no ha de témer la mort. 

Ens dirà Sant Josepmaria: “Quan pensis en la mort, tot i els teus pecats, no tinguis por...

Perquè Ell ja sap que te l'estimes..., i de quina pasta estàs fet.

-Si tu el busques, t'acollirà com el pare al fill pròdig: però has de buscar-lo!” (Solc 880).

Calendari litúrgic

1 Diumenge XXXI       
Solemnitat de Tots Sants

2 Commemoració de tots els fidels
difunts

4 Sant Carles Borromeu
8 Diumenge XXXII de durant l'any
9 Dedicació de la Basílica del Laterá

10 Sant Lleó el Gran
11 San Martí de Tours
15 Diumenge XXXIII de durant l'any
17 Santa Isabel d'Hongria
21 Presentació de Santa Maria, verge
22 Diumenge XXXIV de durant l'any

Jesucrist, Rei de tot el Món
27 Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
29 Diumenge I d'Advent 
30 Sant Andreu, apòstol

Amb lletra negreta, els dies de precepte

ABSÈNCIES
Mn. Juventeny, del 9 al 13

QÜESTIONS SOBRE EL MATRIMONI
Curset per a parelles de promesos amb data de casament

Del 9 al 13 de novembre, de 20 a 21.30 hores

27 DE NOVEMBRE
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA

Després de la Missa de les 18 horas,
Salutació a la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa a la seva Capella

CURS DE RECES D’ADVENT PER A DONES

Del 9 a l’11 de desembre, de 10.30 a 12 i de 16.30 a 18 hores


