
EL SANT DE LA VIDA ORDINÀRIA

Sant Josepmaria va ser elegit pel
Senyor per anunciar la crida universal
a la santedat i per indicar que la vida
de cada dia, les activitats comunes,
són camí de santificació. Es podria dir
que va ser el sant de l'ordinari. En
efecte, estava convençut que, per a
qui viu en una perspectiva de fe, tot
és ocasió d'una trobada amb Déu, tot
es converteix en estímul per a la
pregària. La vida diària, vista així,
revela una grandesa insospitada. La
santedat està realment a l'abast de
tothom. (Joan Pau II, 7.10.2002.) 

El Fundador de l'Obra ens

ensenya: precisament en aquesta

vida normal    és on t'has de santificar.

En l'homilia que va pronunciar l'any

1967 en la missa que va celebrar a

l'aire lliure al Campus de la Universitat

de Navarra, ho va explicar magistralment bé: 

Reflexioneu per un moment en el marc de la nostra Eucaristia, de la nostra Acció de
Gràcies: ens trobem en un temple singular; podria dir que la nau és el campus
universitari, el retaule, la Biblioteca de la Universitat, allà, la maquinària que aixeca nous
edificis, i dalt, el cel de Navarra... 

No us confirma aquesta enumeració, d'una manera plàstica i inoblidable, que és la
vida ordinària el veritable lloc de la nostra existència cristiana? Fills meus, allà on hi ha
els vostres germans els homes, allà on són les vostres aspiracions, el vostre treball, els
vostres amors, allà és el lloc del vostre encontre quotidià amb Crist. És, enmig de les
coses més materials de la terra, on hem de santificar-nos, servint Déu i tots els homes.

Els sants són intercessors davant de Déu. Podem dir que Déu posa a les seves mans

dons i gràcies per distribuir. A Sant Josepmaria li hem de demanar que ens ajudi a

adonar-nos que Déu ens està esperant en el desenvolupament de les petites coses que

formen la vida diària de les persones. 

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissabtes feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20, fins el 3 de septembre

des del dia 5, es tornarà a l’horari habitual: tancat de 14 a 16 hores

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, (menys juliol i agost)

(* 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 17, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 19, de 10.30 a 12

3er Dimarts, dia 19, de 16.30 a 18

Homes

1er Dilluns, dia 4, de 19.30 a 21

2on Dilluns, dia 11, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 19, de 14.15 a 15.30

XXII JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA
a Torreciutat, el dissabte 17 de setembre

 
 

Full informatiu

Juliol 2011

Calendari litúrgic

1 El Sagrat Cor de Jesús

2 L’Immaculat Cor de Maria

3 Diumenge XIV durant l’any
Sant Tomàs, apòstol

10 Diumenge XV durant l’any
11 Sant Benet, abat, patró d’Europa

16 La Mare de Déu del Carme

17 Diumenge XVI durant l’any
23 Santa Brígida, patrona d’Europa

24 Diumenge XVII durant l’any
25 Sant Jaume, apòstol

26 Sant Joaquim y Santa Anna, pares de

la Verge Maria

31 Diumenge XVIII durant l’any

Amb lletra negreta, els dies de precepte

Església de Santa Maria de Montalegre
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ABSÈNCIES

Mn. Guitart, del 1 al 31

Mn. Juventeny, del 14 al 29

Mn. Moliné, del 4 al 26

Mn. Esteruelas, del 4 al 26

Mn. Blasi, del 4 al 26

Mn. Vall, del 11 al 31

Mn. Julián, del 4 al 26


