
VISITEM A MARIA

Com és ja una tradició a Montalegre, el mes de maig
realitzem un pelegrinatge marià llevat d'alguna
excepció, com la de l'any 2011 en què peregrinàrem
a Terra Santa.

Després de Montserrat, Torreciutat, Lourdes i
Fàtima, aquest any viatjarem a París, per conèixer i
resar a l'Església de la Medalla Miraculosa, a la Rue
du Bac, on es va aparèixer la Mare de Déu a Santa
Caterina Labouré el 1830.

A aquesta advocació mariana està vinculada la
nostra església de Montalegre des de fa molts anys.
Va ser el dia 27 de desembre de 1907 quan la Junta
rectora de la Casa de Caritat, a la qual pertanyia
l'Església de Montalegre, va decidir que es construís
"una capella dedicada a honorar la Mare de Déu,

sota la seva advocació de la Medalla Miraculosa,

d'acord amb allò sol·licitat per les Germanes de Sant

Vicent de Paul que tenen cura de l'establiment (...)", tal com està escrit en l'acta de la reunió.

La capella es va construir en menys d'un any i va poder ser inaugurada el dia 27 de novembre de
1908, dia de la festa de la Medalla Miraculosa.

Són moltes les persones que s'acosten a aquesta capella per encomanar-se a Maria i per aconseguir
una petita medalla, fà que sempre poden trobar-ne. Aquesta imatge, ja centenària, ens recorda amb els
seus raigs que la nostra Mare vetlla pels seus fills, vessant abundants gràcies sobre ells.

La medalla té l'origen en un encàrrec que va fer la Verge a Santa Caterina, i que ella va portar
fidelment a terme. La Medalla es deia de la Immaculada Concepció, però a poc a poc va ser coneguda
com la Medalla Miraculosa a causa dels favors que obtenien de Maria les persones que l'utilitzaven.

No fa gaire, el divendres Sant recordàvem com Jesús, ja a la creu, demanava a la seva Mare que
continués la tasca maternal amb els seus deixebles. I així ho va fer des del primer moment, i ho ha
seguit fent al llarg dels segles. Normalment sense fer soroll, però de vegades, quan ha estat necessari,
de maneres molt més notòries; d'una manera molt especial recordem les aparicions de Maria a Fàtima,
amb manifestacions tan importants sobre la naturalesa.

És lògic que al llarg del mes de maig, dedicat a la Santíssima Verge busquem la manera d'honorar-
la com ella es mereix. Hi ha moltes maneres de fer-ho, però no poden faltar els Romiatges, els Rosaris
resats ja sigui personalment o millor encara en família, la participació en trobades marianes...

I no poden faltar els petits detalls amb ella, una flor, un cant, una jaculatòria que li dirigirim amb el
cor.

I tinguem la certesa que ella no es deixa guanyar en generositat.

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: dilluns a divendres, de 10.30 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 segon 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

2on Diumenge, dia 13, de 10.15 a 12
(El 3er Diumenge, dia 20, hi ha
Primeres Comunions)
3er Dimarts, dia 15, de 10.30 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

Maig 2012

Calendari litúrgic

1 Sant Josep, obrer
3 Sants Felip i Jaume, apòstols
6 Diumenge V de Pasqua

13 Diumenge VI de Pasqua
Mare de Déu de Fàtima

14 Sant Matíes, apòstol
20 Diumenge VII de Pasqua

Ascensió del Senyor
27 Pentecosta
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, 1 i 2 i de l’11 al 13
Mn. Mallol, del 24 al 30

Mn. Juventeny, del 1 al 6
Mn. Marcé, 30 i 31
Mn. Moliné, 30 i 31

Mn. Vall, del 24 al 30
Mn. Esteruelas, el 28
Mn. Julià, del 24 al 30

QÜESTIONS SOBRE EL MATRIMONI

Curset per a parelles de promesos amb data de casament
Del 7 al 11 de maig, de 20 a 21.30 h

PEREGRINACIÓ A PARIS Y A LISIEUX (FRANÇA)

Dies 11, 12 i 13


