
(joves)

Una esperança segura

Hem deixat enrere un any molt especial,

en el que hem experimentat amb intensitat

la misericòrdia de Déu i ens hem esforçat

per manifestar-la amb les nostres pobres

però sinceres obres de misericòrdia.

Mantinguem oberta la porta del nostre cor

per continuar vivint de i en la misericòrdia

divina.

I hem començat un any en el que, de

manera clara i nítida, es fa pelés la força

de la Paraula de Déu: el Verb s’ha fet

home per a que tinguem vida sobrenatural.

Si posem la nostra esperança en Ell, en la

Paraula Encarnada, tindrem la seguretat

de viure sempre feliços. Déu no defrauda

mai.

A més a més, el primer dia de l’any hem

celebrat la solemnitat de Santa Maria,

Mare de Déu i l’evangeli de la Missa ens

presenta a Maria considerant en el seu cor

tot el que succeeix respecte al seu Fill. Ella

és model d’escolta de la Paraula de Déu i

de fer-la seva mitjançant la meditació.

Aquest any celebrerem el centanari de les aparicions de Fàtima i el 50 aniversari de

la restitució del culte en la nostre Església de Santa Maria de Montalegre. Si la

Paraula de Déu és per a tots una segura esperança en el nostre caminar en aquest

món, la presència de la Mare de Déu reforça, encara més, aquesta esperança.

Aprofitem aquests aniversaris per conèixer i meditar més profundament i amb més

il·lusió la vida de Jesucrist. Traurem llums i forces de l’Evangeli per afrontar els reptes

que la vida cristiana ens proposa en l’actual civilització. Confiem més en Déu i en la

seva Mare, que també és mare nostre.

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 després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30h,
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

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

2er Dijous,dia 12, de 2’15 a 3’45

3er Dimarts, dia 17, de 19,30 a 21 
(joves)

Calendari litúrgic   
1. Santa Maria, Mare de Déu.
2. Sants Basili el Gran i Gregori

Naciancè. 
3. El Santíssim Nom de Jesús.
6. La Epifanía del Senyor.
7. Sant Raimon de Penyafort.
8. El Baptisme del Senyor.
15. Diumenge II de durant

l’Any. 
18 al 25. Octavari per la unió dels

cristians.
21. Santa Agnès.
22. Diumenge III de durant

l’any.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Sants Timoteo i Titus.
28. Sant Tomàs d’Aquino.
29. Diumenge IV de durant

l’any.

(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

ABSÈNCIES

Mn Joan Juventeny del 2 al 6
Mn. Ferran Rodríguez del 2 la 6

Full informatiu

Gener 2017
  

CURS PREMATRIMONIAL

del 6 al 10 de febrer de 2017, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria.

ENCÀRREC DE MISSES PEL 2017

Es poden encarregar a segretaria o per telèfon en horari de despatx.


