
FINAL I COMENÇAMENT D'ANY

Mirat des d'una perspectiva cristiana, tancar
un any és posar el punt final a un període del
temps de vida que Déu ens ha concedit. I per
la importància que té el fet d’aprofitar bé
aquest do de Déu, acabar l'any ens ha de
moure a mirar enrere i a fer un cert balanç.

Al llarg de l'any 2010 tots hem rebut molts
dons de Déu, moltes gràcies, molts béns, de
vegades coneguts i moltes altres vegades
desconeguts. Per això és costum cristià
acabar l'any resant un Te Deum, un cant
d'acció de gràcies al Senyor.

Al costat de tants béns rebuts també
descobrirem, evidentment, errors i misèries
personals, fruit de l'egoisme que nia en el
nostre cor. Segurament hem demanat ja
perdó al Senyor de totes aquestes coses,
però és bo renovar aquest penediment.

Reconèixer errors, demanar perdó, ens fa més humils, ens fa comprendre que
necessitem més ajuda per part de Déu, ens fa obrir-nos més a la seva gràcia: ens disposa
a començar de la millor manera el nou any que comença.

Començar un any obre davant de nosaltres un nou espai de temps, noves gràcies de
Déu, noves oportunitats per créixer en l'amor a Déu i en l'amor als germans.

L'experiència dels anys viscuts ens diu que hi haurà, sens dubte, dificultats i problemes,
hi haurà dies millors i dies pitjors, dies de sol i gran lluminositat i dies d'ombres i foscor…
Potser en algun moment sentirem fins i tot la incapacitat per a seguir endavant en el
nostre camí cristià. Conscient de les dificultats per les quals els seus fills hem de
travessar, l'Església ens proposa començar l'any amb la Festa de Santa Maria, Mare de
Déu. És com una invitació a posar aquest nou temps que Déu vol concedir-nos sota la
protecció i l'empar de Maria. Aquesta celebració vol recordar-nos que si ens agafem ben
fort a la mà de la Mare de Déu, ella ens ajudarà i, passi el que passi, anirem endavant.
Ens anima Sant Josepmaria: 

Mare! –crida-la fort, ben fort. –T'escolta, et veu potser en perill, i t'ofereix, la teva Mare

Santa Maria, amb la gràcia del seu Fill, el consol de la seva falda, la tendresa de les seves

carícies: i et trobaràs reconfortat per a la nova lluita (Camí 516).

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 i de 16 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: de 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 DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 18, de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 18, de 16.30 a 18
3er Divendres, dia 21, de 19.30 a 21

Homes

1er Dilluns, 3, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 18, de 14.15 a 15.45

Mn. Perarnau, del 7 al 13
Mn. Guitart, del 1 al 6

Mn. Juventeny, del 1 al 6
Mn. Vall, del 13 al 16

 
 

Full informatiu

Gener 2011

Calendari litúrgic

1 Santa Maria Mare de Déu
2 Diumenge II després de Nadal
3 El Santíssim Nom de Jesús
6 Epifania del Senyor
9 Diumenge: Baptisme del Senyor

16 Diumenge II durant l’any
21 Santa Agnès
23 Diumenge III durant l’any
24 Sant Francesc de Sales
25 Conversió de Sant Pau
26 Sant Timoteu i Sant Titus
28 Sant Tomàs d’Aquino
30 Diumenge IV durant l’any

Amb lletra negreta, els dies de precepte

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

www.montalegre.org
e-mail: montalegre@montalegre.org

PROPERES ACTIVITATS

Curs de qüestions sobre el matrimoni, per a promesos amb data de casament, del
7 al 11 de febrer, de 20 a 21.30 hores.

Més informació i inscripcions, al despatx.

ABSÈNCIES



La seva entrega generosa i humil féu que el
fundador de l'Opus Dei comptés amb ell cada
vegada més. Des de finals de 1954 als primers
mesos de 1955, el Dr.  José María va realitzar
amb Alberto Ullastres un llarg viatge per
Amèrica, per impulsar la marxa dels apostolats
que s'havien iniciat anys enrere: Estats Units,
Mèxic, Guatemala, Veneçuela, Colòmbia,
Equador, Perú, Xile i Argentina. Pocs mesos
després, va sortir de nou per a efectuar una
tasca semblant a Anglaterra i Irlanda. 

Encara que el Dr. José María havia acabat els
seus estudis eclesiàstics el 1944, sant
Josepmaria desitjava que els seus fills
sacerdots obtinguessin el grau de doctor en
alguna ciència eclesiàstica. Per això, l'octubre
de 1955 va fer anar a Roma el Dr. José María i alguns altres més. El Dr.
Florencio Sánchez Bella, un d'ells, explicava: “Amb freqüència, el “Chiqui” ens
orientava amb les seves bromes i bon humor perquè superéssim el
cansament que comportaven aquells estudis. N’hi havia prou amb veure'l,
acabant el seu doctorat en Teologia als seus quaranta anys, amb la seva
maduresa humana, sobrenatural, i com a home de govern captenir-se, en
canvi, amb naturalitat, com un alumne més per a sentir-se estimulat a fer el
mateix. Era intel·ligent, amb molt bona memòria, a més de bon treballador.
Unides unes i altres qualitats va realitzar els seus estudis amb gran brillantor
encara que ell procurés que passessin el més desapercebuts possible”. 

Després d'uns anys d'estudi, docència i investigació sobre l'espiritualitat
laical, apresa dels llavis del fundador de l'Opus Dei, el Dr. José María va anar
desenvolupant el seu pensament sobre la Teologia del laïcat. L'abril de 1956,
va publicar un llibre titulat Perfección i laicado. Posteriorment, va defensar la
seva tesi doctoral en Teologia, a la Universitat Lateranense l'any 1956 sobre
«La moral en els sistemes econòmics». A la tornada d'aquells viatges, va
romandre un any a Madrid, com a Director Espiritual de l'Opus Dei a Espanya. 

En 1957 el Dr. José María Hernández Garnica va ser nomenat Consiliari de
l'Opus Dei a França. Des de llavors fins a 1972 va viure fora d'Espanya,
traslladany-se d'un país a un altre. Va assaborir el goig i el sofriment dels
començaments de l'Obra a diversos països europeus, on s’havia de preparar
el camí; cosa que requerí molta tenacitat abordant constantment problemes

nous: cultura, idiomes, treball apostòlic amb persones provinents d'altres
religions, alimentació, etc. Els qui van treballar amb ell recorden la seva fe
indestructible en Déu i la seguretat que amb l'oració, el sacrifici i el treball
constant arribarien els fruits apostòlics. 

Durant aquest període, va viure a Anglaterra, Irlanda, França, Alemanya,
Àustria, Suïssa, Holanda i Bèlgica, exercint tasques de gran responsabilitat.
Va ser Director de la Delegació de França entre 1957 i 1959; Delegat del
fundador per a Anglaterra, França i Irlanda, des de setembre de 1959; el
1961 va passar a ser Delegat per a Alemanya i Àustria; el 1966 va tornar a
Anglaterra com Sacerdot Secretari Regional, i el 1967 va retornar a
Alemanya primer com a Delegat i el 1969 com Sacerdot Secretari. En aquells
més de deu anys va rebre a més a més, altres encàrrecs del Pare; va acudir
a Roma en diverses ocasions, va assistir als Congressos Generals de l'Opus
Dei, etc. 

Extracte del llibre Obrint Horitzons

SOBRE EL SERVENT DE DÉU JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ GARNICA

Pels camins d'Europa 

Fama de santedat

És la primera vegada que
m'encomano al Dr. José María per
demanar-li un favor, arran d'una
fulla informativa que va caure a les
meves mans. Als deu dies m'ho va
concedir.

Un dels meus fills portava temps
buscant treball, després d'acabar la
carrera, però no el cridaven ni per
fer una entrevista. Quan al final el
van cridar per a una primera

entrevista va sortir desanimat,
doncs hi havia seixanta persones
molt preparades; al cap de cinc
dies nova trucada per a un procés
de selecció en el qual en van
quedar quatre. Només hi havia una
plaça i la van concedir al meu fill.

M. V. R.

Cadis

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.

Oració per a la devoció privada


