
Escoltar la Passió de Crist.

Ens estem preparant per celebrar els
principals misteris de la nostra fe, i ho
fem escoltant la Paraula de Déu. Obrim
els evangelis i descobrim que els quatre
escriptors sagrats narren la Passió,
Mort i Resurrecció de Nostre Senyor
Jesucrist. Divendres Sant, com tots els
anys, proclamarem la Passió segons sant
Joan. Diumenge de Rams, amb el que
donem inici a la Setmana Santa,
escoltarem, enguany, el relat de Sant
Mateu. Acudirem aquest dies a aquests
textos Sagrats, ens posarem en la
presència de Déu i deixarem que la seva
Paraula ens parli al cap i al cor.

Amb matisos diversos, els evangelistes
recullen els moments principals del lliurament total de Jesucrist per a la
redempció de tota la humanitat. En el seu Sacrifici estem presents tots els
homes i dones de tots els temps. Crist s’entrega fins a la mort per a que tinguem
Vida en Ell, es carrega els nostres pecats, ens els perdona i ens dóna la
possibilitat d’anar al seu encontre.

Ens pot ser de gran utilitat meditar la Passió del Senyor contemplant un sant
Crist, de la mateixa manera que ho han fet tants sants. Mirar Crist en la Creu,
amb un cor penedit i agraït, ens portarà a comprendre una mica més el valor d’una
vida d’entrega a Déu i als altres. Descobrirem l’Amor immens de Déu per a
cadascú de nosaltres i per a tots.

El relat, senzill i veritable, dels successos soferts per Jesucrist ens haurien
d’ajudar a descobrir l’autenticitat dels fets i de les paraules recollides en els
evangelis, apreciant l’afany de l’Església per a ser fidel a aquesta Paraula, i
l’esforç que fa per a que arribi a tothom.

Feliç Pasqua de Resurrecció!

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

HORARIS SETMANA SANTA

Dia 9 d’Abril, Diumenge de Rams
Benedicció dels rams a la Missa de les 12 h

Dia 13 d’Abril, Dijous Sant
Missa in Coena Domini a les 17h

Dia 14 d’Abril, Divendres Sant
Via Crucis a les 12 h. 

Celebració de la Passió del Senyor a les 17h

Dia 15 d’Abril, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 20 h (bilingüe)

Dia 16 d’Abril, Diumenge de Pasqua
Misses a les 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS

El divendres 7 a les 18,30 i el divendres Sant a les 12,00h

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12.

4rt Diumenge, dia 23 de 10.15 a 12.

(s’endarrereix una setmana)

Homes

2on Dimarts, dia 4 de 19.30 a 21.00

2on Dijous, dia 6, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 18, de 19.30 a 21 
(joves)

Calendari litúrgic
2. Diumenge V de Quaresma.
9. Diumenge de Rams.
13. Dijous Sant in coena Domini.
14. Divendres Sant de la Passió.
16. Diumenge de Pasqua de

Resurrecció.
23. Diumenge II de Pasqua, de la

divina Misericòrdia.
24. Sant Jordi.
25. Sant Marc, evangelista.
27. Mare de Déu de Montserrat.
29. Santa Caterina de Sena.
30. Diumenge III de Pasqua.

(En negreta els dies de precepte)
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CELEBRACIONS A MONTALEGRE
El pròxim mes de juny es compliran 50 anys del restabliment del Culte a aquesta

església de Santa Maria de Montalegre.
El dia 3 de juny a les 19,30 Solemne Eucaristia d’acció de gràcies presidida

per mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.

Full informatiu
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ABSÈNCIES

Mn Ferran Blasi: del 12 al 16
Mn Ferran Rodríguez: del 7 al 12 i del 29 al 1

Mn Enric Moliné: del 18 al 23
Mn Joan Magraner: del 7 al 12


