
QUE NO M’ATURI EN LES COSES F’ACILS

Entrem al mes d'agost amb les paraules del
Papa adreçades als joves, però també als
grans, ressonant encara en la nostra oïda.

El Vicari de Crist ens demana que renovem la
nostra il·lusió en el seguiment del Senyor. I que
decididament fem tot el possible per
transformar el món. Per això cal ser
veritablement cristians; cristians de temps
complet, al cent per cent. Els deia el Papa: Jo
sé que vosaltres voleu ser bona terra, cristians
de debò, no cristians a mig temps, no cristians
"emmidonats" amb el nas així [aixecat] que
semblen cristians i en el fons no fan res. No
cristians de façana. Aquests cristians que són
pura aparença no son cristians autèntics.

I per això no n'hi ha prou amb un simple anar
fent, amb el compliment d'uns mínims. Jesús
ho va deixar ben clar, i així es recull en
l'Evangeli, que el camí cristià no és fàcil, és
exigent, i que només els que s'esforcen poden
seguir-lo.

A alguns els pot semblar que aquestes
exigències dificulten que siguin molts els

seguidors de Jesús. Si no demanés tant, diuen, el seguirien molts més.... És veritat que hi haurà
qui no anirà per aquest camí. No hi trobarem els egoistes i ni els panxacontents, ni aquells que
s'estimen més fer sempre el que és fàcil i plaent. No els hi trobarem perquè és un camí d'amor
i, per tant, d'entrega a Déu i als altres. Els que són incapaços d'estimar no el poden seguir.

Jesús mai no va dir que seguir-lo fos fàcil, sinó més aviat tot el contrari: la seva predicació
mostra la veritat que salva, i queda clar que acollir-la i seguir-la és sempre difícil. Seguint el camí
que Jesús ens proposa, ens trobarem, caminant potser a velocitats diferents, ranquejant de
vegades, tots aquells que saben que només trepitjant l'egoisme i la supèrbia, lluitant contra les
tendències interiors que ens centren en el nostre jo i ens aparten dels altres, es transforma tot:
un mateix, els altres i, per fi, el món, i s'arriba llavors a una veritable felicitat. Costa, però val la
pena.

Sant Josepmaria escriu un punt en Camí que podria servir per tancar aquesta reflexió:

"Pregui perquè no m'aturi mai en les coses fàcils". -Ja ho he demanat. Ara cal que et posis a
complir aquest bell propòsit (Camí 39).

Mn. Francesc Perarnau

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissabtes, feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20, fins el 15 de setembre
Diumenges i festius, de 10 a 13 i de 17.30 a 20  fins el 15 de setembre

MISSES

Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, 
després de la Missa de les 18, i fins a les 19.30 h

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21

 
 

Full informatiu

Agost 2013

Calendari litúrgic

1 Sant Alfons Maria de Ligouri
4 Diumenge XVIII de durant l’any
6 Transfiguració del Senyor
9 Sta.Teresa Benedicta de la Creu

(Edith Stein), patrona d’Europa
11 Diumenge XIX de durant l’any
15 Assumpció de la Mare de Déu
18 Diumenge XX de durant l’any
20 Sant Bernat
21 San Pius X
22 Maria Reina
24 Sant Bartolomeu, apòstol
25 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. Perarnau, del 7 al 29
Mn. Juventeny, del 1 al 14

Mn. Julià, del 1 al 21

HORARI D'ESTIU

FINS Al 15 DE SETEMBRE

De dilluns a dissabte, l'Església és oberta de 9 a 13 i de 17 a 20
Santa Missa, sense variacions els feiners.

Els diumenges i festes no hi haurà Missa a les 13 hores.


