
JOCS OLÍMPICS

Aquest mes d'agost vivim els Jocs Olímpics,

un esdeveniment universal que es repeteix

cada 4 anys i que centra l'atenció de milions

de persones de tot el món durant bastants

dies.

Al llarg d'aquest temps veurem actuar molts

atletes, homes i dones, en diferents

especialitats esportives, en uns casos en

esports individuals, en altres en equip. I el que

contemplem ens parla sempre d'esforç i

superació per assolir uns objectius. Milers de

joves s’han estat preparant, esforçant-se,

lluitant contra els seus propis límits per poder

arribar a competir en els Jocs. 

De fet l'esport, la pràctica esportiva, amb les

seves exigències i sacrificis, dedicació i

esforç, des del començament del cristianisme

ha estat un punt de referència en què els

predicadors s'han fixat per parlar de la vida

cristiana. 

El mateix Sant Pau ho feia dirigint-se als

Corintis: 

¿No sabeu que a l'estadi tots els corredors es llancen a la cursa, però només un

s'emporta el premi? Correu bé per poder-vos-el endur! L'atleta s'absté de moltes coses, i tot

per guanyar-se una corona que es marceix, mentre que nosaltres n'hem de guanyar una

que mai no es marcirà. Així, doncs, jo corro, però no sense una meta; combato donant cops

de puny, però no pas a l'aire. Tracto amb duresa el meu cos i el tinc dominat, no fos cas

que, després de proclamar la victòria dels altres, quedés desqualificat jo mateix (1 Co 9, 24).

La vida espiritual té grans similituds amb la vida dels esportistes, amb la gran diferència

que la vida espiritual és per a tots, joves i grans, que han de competir contra ells mateixos.

Les virtuts cristianes necessiten l'ajuda de Déu, però també la correspondència particular de

cada persona, amb la il·lusió d'arribar cada dia una mica més enllà, com els esportistes: un

centímetre més alt, un centímetre més lluny, un segon més ràpid...

A més en aquests “Jocs olímpics” el triomf d'un no exclou els altres, tots poden arribar al

lloc més alt de podi, tots podem ser campions.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
HORARI D’ESTIU

De dilluns a dissabte, feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20, fins el 16 de setembre
Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20

Despatx: tancat a l’agost

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 19, de 10.15 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 6, de 19.30 a 21

2on Dilluns, dia 13, de 19.30 a 21

 
 

Full informatiu

Agost 2012

Calendari litúrgic

1 Sant Alfons Maria de Ligouri

4 Sant Joan Maria Vianney

5 Diumenge XVIII de durant l’any
6 Transfiguració del Senyor

9 Sta.Teresa Benedicta de la Creu

(Edith Stein), patrona d’Europa

12 Diumenge XIX de durant l’any
15 Assumpció de la Mare de Déu
19 Diumenge XX de durant l’any
20 Sant Bernat

21 San Pius X

22 Maria Reina

24 Sant Bartolomeu, apòstol

26 Diumenge XXI de durant l’any
27 Santa Mònica

28 Sant Agustí

29 Martiri de Sant Joan Baptista

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. Francesc Perarnau, del 10 al 31

Mn. Josep Vall, del 5 al 27

Mn. Manuel Esteruelas, del 17 al 31

Mn. Josep Julià, del 7 al 20

23a JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA

Dissabte, 15 de setembre

més informació i places d’autocar: Ramón, 669.946.358

ANY DE LA FE

Comença l'11 d'octubre. Hem iniciat la preparació

els dilluns,  de 19.30 a 20 h

en la Capella de la Miraculosa, ara com ara.

No us ho perdeu!


