
El drama dels refugiats
“Enfront de la tragèdia de
desenes de milers de pròfugs que
fugen de la mort a causa de la
guerra i la fam i estan en camí cap
a una esperança de vida, l'Evangeli
ens crida, ens demana que ens
posem al costat dels més menuts i
abandonats; que els donem una
esperança concreta i no diguem
només ''ànim, paciència!''.
L'esperança cristiana és
combativa amb la tenacitat de qui
va cap a una meta segura”.

Amb aquestes paraules, el papa
Francesc ens empeny a movilitzar-
nos per ajudar a totes aquelles
persones que abandonen le seva
llar, el seu treball, el seu país y
bona part dels seus familiars

cercant refugi a Europa, a causa de la violència i persecució que
estan patint.

Des d’aquí, i confiant amb l’experiència d’anys ajudant als
necessitats, volem ser una mà amiga, disposats a acollir-los amb la
nostre pregària, amistat i amb tot allò que podem aportar.

Redacció.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

El dia 14 de setembre tornarem a l'horari d’hivern:

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres 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 i de 17.30 a 20

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 20, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 15 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 15, de 14.15 a 15.45 Església de Santa Maria de Montalegre
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Calendari litúrgic
3 St. Gregori el Gran
6 Diumenge XXIII
8 El Naixement de la Verge

Maria
9 Sant Pere Claver, prevere
12 Santíssim Nom de Maria
13 Diumenge XXIV
14 L’Exaltaciò de la Sta. Creu
15 la Mare de Déu dels Dolors
16 Sant Corneli i Sant Cebrià
20 Diumenge XXV durant

l’any
24 La Mare de Déu de la

Mercè
(Precepte a Barcelona)
28 Diumenge XXVI durant

l’any
29 Els Sants Arcàngels,

Miquel,Gabriel i Rafael

(En negreta els dies de
precepte)

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió

Tots els interesats ja podeu inscriu-re els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial

La Catequesi serà els dissabtes d’11 a 12


