
OMNES CUM PETRO, AD IESUM PER MARIAM!

Aquesta frase -si bé en llatí- (Tots amb Pere, a
Jesús per Maria!) es troba en diversos escrits de
Sant Josepmaria, especialment en els apunts que
es conserven referents a la seva vida espiritual
corresponents als primers anys de la fundació de
l'Opus Dei. Amb aquestes paraules volia
expressar la unió que cada cristià hem de tenir
amb el Papa, amb el qual hem de formar una
"pinya".

Gairebé sense voler ens evoquen aquestes
paraules aquella expressió que llegim en els llibre
del Actes dels Apòstols en parlar-nos de la unitat
en què els deixebles van viure l'espera de l'Esperit
Sant, després de l'Ascensió del Senyor. Diu així el
llibre sagrat: "(Els apòstols) van tornar a
Jerusalem (...) i van pujar a la sala de la casa on
es reunien. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu,
Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume, fill
d'Alfeu, Simó el Zelós i Judes, fill de Jaume. Tots
ells eren constants i unànimes en la pregària,
juntament amb algunes dones, amb Maria, la
mare de Jesús, i amb els germans d'ell" 

Amb Pere, cap visible de l'Església, amb Maria,
la Mare, sota la protecció de la qual el Senyor ha deixat "la seva família", que això és l'Església.
D'aquesta manera, tots junts, ben units, és com serà possible dur a terme la missió transformadora,
redemptora que Jesús va venir a realitzar en el món...

La unitat de tots els cristians amb el cap -Crist i el seu Vicari- -és fonamental, és condició d'eficàcia:
gràcies a ella el món podrà reconèixer l'Enviat del Pare. És una de les peticions de Jesús en l'oració
sacerdotal durant el Sant Sopar: "Tal com tu m'has enviat al món, jo també els hi he enviat. Jo em
consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat. No prego només per
ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula. Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs
en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m'has enviat" (Jn
17, 18-21).

No és estrany que l'enemic vulgui crear esquerdes en aquesta unitat, que busqui la manera
d'erosionar aquesta fortalesa. Sap que només creant divisió, separació, desunió, podrà vèncer.
L'experiència mil·lenària de l'Església ens parla dels mals evidents que han causat les ruptures de la
unitat. El mes passat, en les Jornades Mundials de la Joventut, hem viscut uns moments eclesials de
gran importància. No ha estat difícil resar pel Papa i per les seves intencions, i unir-se intensament a
la seva persona i pregària. Donem gràcies a Déu i demanem que no sigui cosa només d'uns dies
especials, sinó que sigui així sempre, cada dia de la nostra vida que estiguem doncs "omnes cum
Petro, ad Jesum per Mariam!".

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissabte, feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20, fins el dia 17
9 a 14 i de 16 a 20, des del dia 19

Diumenges i festius, 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 Divendres, dia 16, de 19.30 a 21
3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 20, de 16.30 a 18

Homes

1er Dilluns, dia 5, de 19.30 a 21
2on Dimarts 13, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.45

 
 

Full informatiu

Setembre 2011

Calendari litúrgic

3 Sant Gregori el Gran
4 Diumenge XXIII de durant l'any 
8 El Naixement de la Verge Maria

11 Diumenge XXIV de durant l'any
12 Sant Nom de Maria
13 Sant Joan Crisòstom
14 L’Exaltació de la Santa Creu
15  La Mare de Déu dels Dolors
18 Diumenge XXV de durant l'any
21 Sant Mateu, apòstol i evangelista
24 La Mare de Déu de la Mercè
25 Diumenge XXVI de durant l'any
29 Els Sants Arcàngels Miquel, 

Gabriel i Rafael
30 Sant Jeroni

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

HEM ORGANITZAR UN AUTOCAR PER ASSISTIR A LA
22A JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA

que tindrà lloc al Santuari de Torreciudad
el dissabte, 17 de setembre

Inscripcions al despatx


