
NOVEMBRE, PREGUEM PELS DIFUNTS

Novembre, especialment en els països

mediterranis, és un mes en què la natura

sembla que llangueix, que s'apaga, els dies es

fan més curts, el fred va envaint-ho tot, les

plantes detenen el seu creixement i moltes

perden les fulles, alguns arbres semblen

esquelets... 

Potser per tot això, novembre és el mes en

què recordem especialment els difunts. No es

tracta d'un record trist. No pensem en ells com

a germans nostres que van passar i dels que

ens queda només el record. No és aquesta la

nostra fe. Sabem que la seva vida, d'una

manera diferent però real, continua. 

D'una banda alguns són sants que estan en

el cel i gaudeixen ja de la visió beatífica en la

presència de Déu, benaurats per sempre, i a

ells ens encomanem. Precisament aquest és el

el sentit que té la celebració de la Solemnitat de

Tots Sants. L'Església vol recordar a tants i

tants fills seus que han passat per aquest món

i que han arribat a la Glòria però que no tindran

la seva celebració particular. Hi ha molts sants

al cel. En paraules de l'Apocalipsi són "una gran multitud que ningú podia comptar, de totes les

nacions, tribus, pobles i llengües..."

Altres són ànimes que segueixen un procés de purificació en el Purgatori, i per ells preguem

i oferim sufragis. Això és el que l'Església ens proposa en la celebració del dia 2 de novembre,

dia dels Fidels difunts. Com ens recordarà el llibre dels Macabeus, és un piadós costum pregar

i oferir sufragis pels difunts, cosa que nosaltres fem sobretot participant en la celebració de

l'Eucaristia oferta per ells, o lucrant indulgències aplicades precisament per les ànimes del

Purgatori. De manera misteriosa però real podem accelerar la seva purificació i ajudar-los a

donar el salt definitiu al cel. 

Ambdues celebracions ens parlen d'una veritat cristiana que recordem en el Credo: la

Comunió dels Sants. Hi ha una veritable comunicació entre els fidels cristians, tots membres

d'una única Església però que té com tres dimensions: militant, purgant i triomfant. El Catecisme

(nº 955) ensenya que "La unió dels membres de l'Església pelegrina amb els germans que van

dormir en la pau de Crist de cap manera s'interromp. Encara més, segons la constant fe de

l'Església, es reforça amb la comunicació dels béns espirituals"(LG 49).

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 Dimarts, dia 15, de 10.30 a 12

3er Diumenge, dia 20, de 10.15 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 7, de 19.30 a 21

2on Dimarts, dia 8 de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.30

3er Dimarts, dia 15, de 14.15 a 15.30

 
 

Full informatiu

Novembre 2011

Calendari litúrgic

1 Solemnitat de Tots Sants
2 Commemoració de tots els Fidels

difunts

4 Sant Carles Borromeu

6 Diumenge XXXII de durant l'any
9 Dedicació de la Basílica del Laterà

10 Sant Lleó el Gran

11 San Martí de Tours

13 Diumenge XXXIII de durant l'any
17 Santa Isabel d'Hongria

20 Diumenge XXXIV de durant l'any
Jesucrist, Rei de tot el Món

21 Presentació de Santa Maria, Verge

27 Diumenge I d'Advent 
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa

30 Sant Andreu, apòstol

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, 1 i 2, i del 14 al 18                  Mn. Moliné, del 28 al 30

Mn. Blasi, del 28 al 30                                    Mn. Vall, del 7 al 12

Mn. Mallol, del 17 al 23 i del 28 al 30 

LES RESTES MORTALS DE D. JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ GARNICA
A MONTALEGRE

El dia 11 tindrà lloc a les 19.00 hores la inhumació perpètua de les restes del Servent

de Déu José María Hernández Garnica en la nova sepultura situada en un lateral de

la capella del Santíssim. La cerimònia estarà presidida per Mons. Lluís Martínez

Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona.

QÜESTIONS SOBRE EL MATRIMONI

Curset per a parelles de promesos amb data de casament
del 14 al 18 de novembre, de 20 a 21.30 hores


