
Comença aquest mes de Maig amb

un esdeveniment especialment desitjat

per molts catòlics: la beatificació de

l'estimat Joan Pau II. A Roma esperen

una gran assistència de fidels per

aquest esdeveniment però, encara que

siguin molts milers els qui el dia 1 es

reuneixin a la Plaça de Sant Pere, n'hi

haurà moltíssims més, milions

segurament, a tot el món, de tota raça i

condició que, no físicament però sí amb

tot l'esperit, estarem presents en el

solemne moment en què el Papa Benet

declari Beat el seu predecessor a la

càtedra de Pere. 

Alguns sentim un deute especial amb

aquest Papa perquè per les seves

mans reberem l'ordenació sacerdotal. Realment emociona pensar que aquell que fa 25

anys ens va imposar les mans per fer-nos sacerdots de Jesucrist és ara elevat als

altars...

Certament des del primer moment del seu traspàs existia el convenciment que aquell

Papa havia estat sant; ho demostrava aquell crit que va sorgir espontàniament de tants

cors, demanant a qui correspongués, que no es demoressin en el procés: "Santo

subito" sentíem cridar per els carrers de Roma en aquells dies posteriors al traspàs del

Papa, és a dir, "Sant ja". Recordava aquelles canonitzacions antigues "per aclamació",

perquè sentit cristià del poble no necessitava proves posteriors ni llargs procediments. 

L'Església és sàvia i prudent, i ho fa tot amb paciència infinita, però el Papa actual,

que va conviure tant de temps amb Joan Pau II, que el va conèixer tan a fons, que havia

treballat, parlat i resat tantes vegades al seu costat, escurçant els famosos terminis

previstos, ens vol donar aquesta gran alegria en el començament del mes de Maria. 

Quina manera més estupenda de començar el mes de Maig. Joan Pau II va triar com

a lema del Pontificat aquell "Totus Tuus" que és una referència a la Verge i va voler que

en el seu escut pontifical hi fos present Maria, simbolitzada en aquella M sobre el fons

blau. Ens podem encomanar a la intercessió del nou beat perquè ens ajudi a estimar

també molt a la Mare de Déu i refugiar-nos en la seva poderosa intercessió per ser

fidels a la missió que cada un de nosaltres hem d'exercir en el món.

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 Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12

3er Dimarts, dia 17, de 16.30 a 18

3er Diumenge,el dia 22*,de 10.15 a 12

*No el 15, per 1es Comunions

Homes

1er Dilluns, dia 2, de 19.30 a 21

2on Dilluns, dia 9, de 19.30 a 21

3er Dimarts, dia 17, de 14.15 a 15.30

2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45

 
 

Full informatiu

Maig 2011

Calendari litúrgic

1 Diumenge II de Pasqua
Sant Josep Obrer

3 Sants Felip i Jaume, apòstols

8 Diumenge III de Pasqua
13 Mare de Déu de Fàtima

14 Sant Matíes, apòstol

15 Diumenge IV de Pasqua
22 Diumenge V de Pasqua
29 Diumenge VI de Pasqua
31 Visitació de la Verge

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

ABSÈNCIES

Mn. Perarnau, del 17 al 23

Mn. Blasi i Mn. Esteruelas, del 16 al 24

Mn. Guitart, del 18 al 24

Mn. Moliné, del 16 al 18

Mn. Josep Julià el 23 i el 24

CURS DE QÜESTIONS SOBRE EL MATRIMONI

Per a promesos amb data de casament, del 9 al 13 de maig, de 20 a 21.30 hores.

Més informació i inscripcions, al despatx.


