
La Pasqua de la misericòrdia

El diumenge de Pasqua va ser un dia
de gran excitació pels seguidors de
Crist que es van mantenir fidels a Ell
després dels esdeveniments
succeïts a Jerusalem els dies
anteriors. Fidels però espantats i
plens d'incertesa. 

La sorpresa del diumenge és
màxima. Ells simplement no s'ho
creien. La notícia de la Resurrecció,
portada per les santes dones, els
deixa encara més atònits. Tanmateix,
dubtes, pors i incerteses
desapareixen davant l'aparició de
Crist ressuscitat. Sonen les seves
paraules: "la pau sigui amb
vosaltres". I realment s'omplen de
pau i alegria. Impossible descriure el
goig de tornar a veure el Mestre, a
contemplar el rostre de la

misericòrdia, només es pot experimentar. És l'experiència que Crist viu i viu
en mi, i ho experimento quan deixo que Ell visqui en mi, i quan em decideixo,
al mateix temps, a viure en Ell i per Ell. Em buido del meu jo, del meu
egoisme, del meu orgull, de les meves manies i dels meus capricis, de la
meva mundanitat , i així Ell pugui omplir la meva vida, tota la meva existència.

El rostre la Misericòrdia és, ara, un rostre gloriós que il·lumina el meu terrenal
caminar i m'omple de pau i joia perquè m'ha rentat amb la seva
Preciosíssima Sang i m'ha donat una vida nova. Visquem-la amb intensitat!
Bona Pasqua de la misericòrdia!

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 13.45 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*, 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 després de la Missa de les 18.00 i fins a les 19.30h, 
i els primers divendres de mes fins a les 19.00h.

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12.
3er Diumenge, dia 17, de 10.15 a 12.

Homes

2on Dimarts, dia 12, de 19.30 a 21.00
2on Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 19, de 14.15 a 15.45

Calendari litúrgic

3. Diumenge II de Pasqua o de
la Divina Misericòrdia
4. L’Anunciació del Senyor,

Solemnitat
10. Diumenge III de Pasqua
17. Diumenge IV de Pasqua 
23. Sant Jordi, martir, patró
secundari de Catalunya
24. Diumenge V de Pasqua
25. Sant Marc Evangelista,
festa
27. La Mare de Déu de
Montserrat, patrona principal
de Catalunya. Solemnitat.
29. Santa Catarina de Sena, verge i

doctora, patrona d’Europa, festa

(En 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

DISSABTE 21 DE MAIG 2016

Peregrinació en l’any de la Misericòrdia a Torreciutat. Ja podeu inscriviu-vos
personalment o per telèfon en horari de secretaria, o en qualsevol moment per mail:

montalegre@montalegre.org

Full informatiu

Abril 2016

  

ABSÈNCIES

Mn. Enric Moliné de l’1 al 4
Mn Ferran Blasi: de l’1 al 4

Mn. Manel Mallol: de l’1 al 7 i del 26 al 30
Mn Joan Magraner: del 8 al 10 i del 26 al 30

Mn Domingo Crespo: del 22 al 24 i del 26 al 30
Mn. Ferran Rodríguez: de l’11 al 13 i del 18 al 22

ANY DE LA MISERICÒRDIA

Dimarts 19 d’abril a les 19,30 en la Sala de actes de l‘Església:
Conferència sobre “La misericòrdia en el matrimoni”, a càrrec de la Sra. Isabelita

Hernández, advocada, periodista i bloguera.


