
AL SETEMBRE RECOMENCEM

Per als alumnes dels col·legis i de les

universitats, el mes de setembre marca

l'inici d'un nou curs. Però això no és

només per a ells, també es parla d'un nou

curs polític i, en general, després de

l'aturada que ha suposat el mes d'agost,

tots tenim la impresió que "tornem a

començar". 

D'alguna manera el mes de setembre

tots recomencem: recomença la vida

escolar, la vida universitària, la vida

política i la laboral...

Encara que a Montalegre no hem aturat

l'activitat pastoral al llarg de l'estiu, ja que

l'església ha estat oberta cada dia i s'han

mantingut les Misses i els recessos, sí

que s'han notat les absències dels

sacerdots que, per torns, han pres un

temps per a les seves necessàries

vacances i també s'ha notat en l'atenció de despatxos, tant de l'església com de

l'Acció Social. 

I ara "tornem a començar".

Obriran els despatxos, tornaran les activitats, apareixeran noves iniciatives per a un

any especial que s'obre davant nostre. 

En l'horitzó proper veiem amb esperança el començament, en el mes d'octubre, de

l'Any de la Fe que ha convocat el papa Benet XVI. Serà un any fantàstic en què el

Romà Pontífex ens demana a tots els catòlics que sapiguem donar "un testimoni

creïble" de la nostra fe. Es tracta d'implicar-nos en aquesta il·lusió del Papa, d'escoltar

i de procurar estar en sintonia amb el que ens està demanant ara mateix. A mesura

que ens acostem al començament d'aquest Any de la Fe, els Bisbes ens aniran

marcant el camí per on s'ha d'anar desenvolupant la nostra vida cristiana. 

Si tots junts, units als bisbes i en comunió amb el Papa, empenyem en la mateixa

direcció, no ho dubtem, Déu beneirà abundantment l’Església. 

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissabtes feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20, fins el 16 de setembre
9 a 14 i de 16 a 20, des del 17 de setembre

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

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 18, de 10.30 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 3, de 19.30 a 21

2on Dimarts, dia 11, 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

Setembre 2012

Calendari litúrgic

2 Diumenge XXII de durant l'any
3 Sant Gregori el Gran

8 El Naixement de la Verge Maria

9 Diumenge XXIII
12 Sant Nom de Maria

13 Sant Joan Crisòstom

14 L’Exaltació de la Santa Creu

15  La Mare de Déu dels Dolors

16 Diumenge XXIV
21 Sant Mateu, apòstol i evangelista

23 Diumenge XXV
24 La Mare de Déu de la Mercè

29 Els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel

i Rafael

30 Diumenge XXVI

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. Mallol, del 2 al 13

Mn. Esteruelas, del 3 al 12

23ª JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA

a Torreciutat, el 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, 


