
Protagonista: La Família
Durant el passat mes hem procurat
acompanyar al Papa Francesc amb la
nostra pregària pel Sínode sobre les
famílies. Ara ens disposarem a rebre els
seus ensenyaments. I per fer-ho, res millor
que renovar diàriament el nostre amor i la
nostre entrega a la pròpia família.

El Sínode ha volgut destacar el valor de la
família i no centrar-se únicament en les
problemàtiques particulars. Respecte a
això últim, ha assenyalat una sèrie de
propostes per a prevenir-les i, si fos el cas,
posar-hi els remeis oportuns. Però, sobre
tot ha cercat d’aprofundir en el gran misteri
d’amor que és el matrimoni i la família. Ha
estat un encert centrar-se en l’exemple de
tantes llars unides i tractar a les famílies
nombroses com una benedicció per a tota
la comunitat i per a la societat, perquè
l’obertura a la vida és una exigència
intrínseca de l’amor conjugal.

En tot moment s’ha donat un to positiu a la
meravellosa realitat de la família, tal com ha
estat volguda per Déu. És per això, que en
les seves conclusions hi ha un recurs sovint
al textos Bíblics per descobrir la pedagogia
divina amb què es revela el sentit del
matrimoni en la família.

Els temes tractats són molts i força
interessants. Ja els anirem comentant, però
un bon resum podria ser: sí, la família té
problemes, però ella mateixa no és un
problema, sinó la solució.

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

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

Despatx: dilluns a divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 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 15, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia, 17 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 2’15 a 3’45
3er Dimarts, dia 17, de 2’15 a 3’45

Calendari litúrgic   
1. Tots Sants
2. Commemoració de tots els fidels

difunts
4. Sant Carles Borromeo 
8. Diumenge 32 del Temps de

durant l’any
9. Dedicació de la Basílica del

Laterà a Roma
11.Sant Martí de Tours
15. Diumenge 33 del Temps de

durant l’any
17. Santa Elisabet d’Hongria
21. Presentació de la Mare de Déu
22. Diumenge 34. Jesucrist, Rei

de l'univers
27. La Mare de Déu de la Medalla

Miraculosa
29. Diumenge. Primer d’Advent

30. Sant Andreu, Apòstol
(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES

Mn Joan Juventeny 2 al 7
Mn Domingo Crespo 9 al 11
Mn Joan Magraner 13 al 15

Mn. Ferran Rodríguez 16 al 19 i 26 al 29

CURSOS PREMATRIMONIALS

Per a promesos amb data de casament

El curs de tardor el celebrarà del 

9 al 13 de novembre de 2015, de 19,30 a 21,00.

Trobareu la informació a 

http://www.montalegre.org/formatives/catequèticas/

Full informatiu

Novembre 2015
  

MISSA DE PRESA DE POSESSIÓ DEL NOU RECTOR
Dissabte 21 a les 12,00

Hi sou tots convidats

Tridu de la Mare de Déu de
la Medalla Miraculosa

Els dies 25, 26 y 27 en la Missa de les
18.00

Novena a la Immaculada
Concepció

del 30 d’octubre al 8 de decembre a
continuació de la Missa de les 18,00.


