HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu
L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
HORARI D’ESTIU
De dilluns a divendres, feiners, de 9 a 13 i de 17 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: dijous i divendres, de 10 a 13 i de 17.30 a 20

Juliol 2010
Calendari litúrgic

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*
(* 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 DEL MES
Dones
3er
3er
3er
3er

Homes

Divendres, dia 16, de 19.30 a 21
Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12
Dimarts, dia 20, de 16.30 a 18

1er Dilluns, dia 5, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia xx, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.45
3er Dijous, dia xx, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES

3 Sant Tomàs, apòstol
4 Diumenge XIV durant l’any
11 Diumenge XV durant l’any
Sant Benet, abat, patró d’Europa
16 La Mare de Déu del Carme
18 Diumenge XVI durant l’any
23 Santa Brígida, patrona d’Europa
25 Diumenge XVII durant l’any
Sant Jaume, apòstol
26 Sant Joaquim y Santa Anna, pares de
la Verge Maria
29 Santa Marta
31 Sant Ignasi de Loyola

SENSE EL DIUMENGE NO PODEM VIURE
Fa uns anys, el Papa Juan Pau II a
l'Encíclica Dies Domini escrivia aquestes
paraules: «Que tots els fidels vegin molt clar el
valor irrenunciable del diumenge en la vida
cristiana. Actuant així ens situem en la perenne
tradició de l'Església, recordada fermament pel
concili Vaticà II a l'ensenyar que, en el
diumenge, "els fidels han de reunir-se en
assemblea a fi que, escoltant la Paraula de
Déu i participant en l'Eucaristia, facin memòria
de la passió, resurrecció i glòria del Senyor
Jesús i donin gràcies a Déu que els ha
regenerat per a una esperança viva per mitjà
de la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts
(cf 1Pe 1,3)"» (Dies Domini, 6).

Sobre el mateix tema va predicar el Papa
Benet XVI en l'homilia d'una missa celebrada a
Viena amb motiu del seu viatge a Àustria, al
setembre de 2007 , en la qual repetia la frase
Amb lletra negreta, els dies de precepte
pronunciada pels màrtirs d'Abitinia, els quals
van respondre a la prohibició de l'emperador
Dioclecià de reunir-se per a celebrar l'eucaristia amb aquesta frase: «Sense el diumenge no podem
viure».
Destaquem algunes de les idees contingudes en aquella predicació del Papa.
El diumenge, en les nostres societats occidentals, s'ha convertit en un cap de setmana, en temps
lliure.
El temps lliure, especialment enmig de la pressa del món modern, és certament cosa bella i
necessària. Però si el temps lliure no té un centre interior que ofereixi una orientació de conjunt, acaba
convertint-se en temps buit que no reforça ni dona descans. El temps lliure té necessitat d'un centre, la
trobada amb Aquell que és el nostre origen i la nostra meta.

Mn. Perarnau, del 17 al 31
Mn. Guitart, del 2 al 23
Mn. Moliné, del 11 al 31
Mn. Vall, del 2 al 23
Mn. Blasi, del 23 al 31
Mn. José Julián, del 1 al 22

També nosaltres tenim necessitat del contacte amb Jesús Ressuscitat, que ens dóna suport fins a
després de la mort. Tenim necessitat d'aquesta trobada que ens reuneix, que ens dóna un espai de
llibertat, que ens permet mirar més enllà de l'activisme de la vida quotidiana per a contemplar l'amor
creador de Déu, del que procedim i cap al qual estem en camí.

JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA

També va explicar el Papa que el diumenge al mateix temps ens recorda l'últim dia de la creació de
Déu, com és narrada en el Gènesi: «Per aquest motiu, el diumenge també és en l'Església la festa
setmanal de la creació, la festa de la gratitud i de l'alegria per la creació de Déu».

El dia 11 de setembre, se celebrarà en el Santuari de Torreciudad (Osca) la XXI Festa
Mariana de la Família. Per a poder assistir a aquesta manifestació d'afecte envers la Mare
de Déu, s'organitzarà un viatge en autocar, els detalls del qual s'anunciaran oportunament.

Recordant l'exemple dels primers cristians, Benet XVI va explicar que per a ells la missa dominical
no era vista «com un precepte, sinó com una necessitat interior».

Iglesia de Santa María de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tf. 93 301 43 47
www.montalegre.org
e-mail: montalegre@montalegre.org

SOBRE EL SERVENT DE DÉU JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ GARNICA
Presentació
El 28 de febrer de 2005 va tenir lloc a Madrid l'Obertura
del Procés diocesà de vida, virtuts i fama de santedat del
Servent de Déu José María Hernández Garnica, que es
va clausurar el 17 de març de 2009. Tota la documentació
recollida en aquest procés va passar a la Congregació per
a les Causes dels sants per ser estudiada.
Al llarg del 4 anys el tribunal ha pogut escoltar molts
testimonis que van coneixer el servent de Déu.
El Dr. Hernández Garnica, al que familiarment li deien
Chiqui, va néixer a Madrid el 13 de novembre de 1913, en
el sí d'una família cristiana, i va morir amb fama de
santedat el 7 de desembre de 1972, als 58 anys d'edat.
Des de l'any 1935 era membre numerari de l'Opus Dei i
es va ordenar saderdot, juntament amb D. Álvaro del
Portillo y D. José Luis Múzquiz, el dia 25 de juny de 1944,
en la que va ser la primera ordenació sacerdotal de
membres de l'Obra.
Va morir a Barcelona on estava rebent un tractament pel càncer que patia des feia
anys, pocs dies desprès de la visita que Sant Josepmaria va fer a Barcelona el mes de
novembre de 1972. En aquella ocasió es van veure per última vegada.
Sant Josepmaria explicava, després d'aquella conversa personal, a un grup de
persones de l'Obra: «Avui he estat am un germà vostre... He hagut de fer esforços molt
grans per no plorar, perquè us estimo amb tot el cor a tots (...). Feia mesos que no
l'havia vist. M'ha semblat veure ja un cadàver... Va treballar molt i amb molt amor. Potser
el Senyor ha decidit donar-li ja molt aviat la glòria del cel». (Obrin Horitzons, p. 9).
Moltes persones s'encomanen a la seva intercessió. En els fulls informatius de
Montalegre, al llarg dels propers mesos anirem recordant alguns trets mes significatius
de la seva vida tal com els trobem explicats en la semblança "Obrint Horitzons", de José
Carlos Martín de la Hoz, que hem editat a Montalegre, i en altres publicacions.
També anirem escrivint alguns dels favors atribuïts a la seva intercessió i que van
arribant a la oficina de la Postulació.

Apunt biogràfic. 75 anys de vocació a l'Opus Dei
A la tardor de 1934, José María Hernández Garnica va conèixer l'Opus Dei i el seu
Fundador. Tot just arribat a la casa, Sant Josepmaria el va saludar i li va dir: «Home,
"Chiqui", molt bé! Té, agafa aquest martell i uns claus i, apa!, a clavar-los allà dalt».
Aquest gest va guanyar en José María i, des d'aquell moment, es va sentir molt ben
acollit, com si fos casa seva; tot pel fet d'encarregar-li un arranjament domèstic.
A partir d'aquell dia, va començar a tenir direcció espiritual amb el Pare -així aquells
joves solien anomenar el fundador de l'Opus Dei- i va freqüentar els mitjans de formació
cristiana que s'impartien a la Residència.Les seves converses amb sant Josepmaria, les

estones d'oració, les hores d'estudi i el tracte amb
els altres estudiants que freqüentaven DYA, van anar
calant dins de la seva ànima. (...) A poc a poc, Déu va
anar entrant encara amb més intensitat en la seva
ànima, fins que va descobrir que li demanava l'entrega
de la seva vida entera a Déu en l'Opus Dei. Va decidir
respondre a la crida divina el 28 de juliol de 1935.
Dels últims dies abans d'incorporar-se a l'Obra, ell
recordava la vibració apostòlica d'Álvaro del Portillo,
que havia donat ja aquest mateix pas el 7 de juliol
d'aquell any. : «Davant del petit gravat de Crist a la
barca amb els apòstols, amb el text de Sant Marc
capítol 1, versicle 16, escrit de pròpia mà pel Pare,
aquest feia comentaris ad hoc perquè es decidís a servir Déu». Álvaro del Portillo
vivia també al carrer Conde de Aranda i tornaven junts al vespre moltes vegades a
casa seva. Tota la seva vida guardarà en l'ànima l'agraïment i la veneració per don
Álvaro, a qui va considerar com un exemple de santedat i entrega en l'Opus Dei.
Pres d'Obrint horitzons, Semblança de José Maria Hernández Garnica, de José
Carlos Martín de la Hoz.

Fama de santedat
Havia de revisar el meu grau
d'invalidesa
davant
l'administració
autonòmica, per haver patit una
important intervenció quirúrgica. De
l'augment d'aquest grau depenia una
important rebaixa en els meus impostos.
Em deien que seria molt difícil
d'aconseguir-ho.
Em vaig encomanar al Servent de
Déu resant-li diàriament l'Oració; vaig
passar un reconeixement i dos mesos
després m'enviaren el resultat.

M'havien concedit una puntuació molt
alta i, a més, el dret a sol·licitar uns
serveis de transport i aparcament molt
interessants. Tinc la seguretat que ha
estat un favor de Mn. José María.
Gràcies.
C.C.G.
(Publicat al Full informatiu de José
María Hernández Garnica, n. 2).

Oració per a la devoció Privada
Senyor, Déu nostre, que heu volgut comptar amb el vostre servent José María,
sacerdot, per estendre en diversos llocs del món la crida a santificar-se en la vida
ordinària, ajudeu-me a seguir Jesucrist i a tractar-lo en les meves ocupacions
quotidianes, per dur l'alegria de la vocació cristiana a altres moltes ànimes. Glorifiqueu
el vostre servent José María i concediu-me, per la seva intercessió, el favor que us
demano... (demani's). Així sia.

