
ELS SANTS ANGELS

Tancàvem el mes de setembre amb la
celebració de la festa dels tres Arcàngels, Sants
Miquel, Gabriel i Rafael, i començàvem el
d'octubre amb la celebració dels sants Àngels
de la Guarda.

Ens parlen aquestes celebracions de la
realitat de la presència dels Àngels en la vida
del món i de l'Església. Una presència a
vegades oblidada en una societat que, sovint,
no sap mirar més enllà de la realitat més
material.

Els Àngels formen part de la fe de l'Església.
El Catecisme de l'Església Catòlica diu que
"L'existència d'éssers espirituals, no corporals,
que la Sagrada Escriptura anomena àngels, és
una veritat de fe. El testimoni de l'Escriptura és
tan clar com la unanimitat de la Tradició"
(Catecisme 328).

S. Agustí diu respecte a ells: Angelus officii
nomen est, non naturae. Quaeris nomen huius naturae, spiritus est; quaeris officium, angelus est:
ex eo quod est, spiritus est, ex eo quod agit, angelus ("El nom d'àngel indica el seu ofici, no la
seva naturalesa. Si preguntes per la seva naturalesa, et diré que és un esperit, si preguntes pel
que fa, et diré que és un àngel") (Psal. 103,1,15). Amb tot el seu ésser, els àngels són servidors
i missatgers de Déu. Perquè contemplen "constantment el rostre del meu Pare del cel" (Mt 18,10),
són "agents de les seves ordres, atents a la veu de la seva paraula" (Sal 103,20) (Catecisme 329). 

És especialment entranyable la figura de l'Àngel Custodi, del qual ens parlarà també el
Catecisme. Des del seu començament (cf. Mt 18,10) fins a la mort (cf. Lc 16,22), la vida humana
és envoltada de la custòdia (cf. Sl 34,8; 91, 10-13) i de la seva intercessió ( cf. Jb 33,23-24; Za
1,12; Tb 12,12). "Cada fidel té al seu costat un àngel com a protector i pastor per conduir-lo a la
vida" (S. Basilio, Eun. 3, 1). Des d'aquesta terra, la vida cristiana participa, per la fe, en la societat
benaurada dels àngels i dels homes, units en Déu (Catecisme 336). 

Potser estem molt acostumats a pensar en els Àngels de la Guarda com a protectors dels nens,
i recordem amb certa nostàlgia aquella oració que vam aprendre a dirigir-los en la nostra
infantesa. Hem d'adonar-nos que la figura de l'Àngel Custodi és molt més necessària per als
adults que per als infants.El camí cristià està ple de dificultats i problemes, i la possibilitat
d'equivocacions i errors és alta. En aquest bon propòsit de vida cristiana enmig de les aigües
revoltes del món és on podrem comptar amb l'ajuda poderosa dels Àngels Custodis. Sant
Josepmaria va escriure a Camí: "Et sorprens perquè el teu Àngel Custodi t'ha fet serveis evidents.
-I no te n'hauries de sorprendre: per això l'ha posat el Senyor al teu costat" (Camí 565).

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: dijous i 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

Homes

1er Dilluns, dia 3, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.30
3er Dimarts, dia 18, de 14.15 a 15.30

 
 

Full informatiu

Octubre 2011

Calendari litúrgic

1 Santa Teresa de l'Infant Jesús
2 Diumenge XXVII de durant l'any

Els sants Àngels de la Guarda
4 Sant Francesc d'Assís
7 La Mare de Déu del Roser
9 Diumenge XXVIII de durant l'any
12 La Mare de Déu del Pilar
15 Santa Teresa de Jesús
16 Diumenge XXIX de durant l'any
18 Sant Lluc, evangelista
23 Diumenge XXX de durant l'any
28 Sant Simó i Sant Judas, apòstols
30 Diumenge XXXI de 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

ABSÈNCIES

Mn. Juventeny, del 28 al 31
Mn. Marcé, del 28 al 31

Trasllat de les restes mortals de D. José Maria Hernández Garnica
a Montalegre

L'11 de novembre tindrà lloc la inhumació perpètua de les restes del Servent de Déu
José María Hernández Garnica. La nova sepultura estarà situada en un lateral de la
capella del Santíssim.

La cerimònia estarà presidida per Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-
Arquebisbe de Barcelona.


