
La Paraula parla de la Mare.
Les Sagrades Escriptures recullen l'acció de
Déu, acte d'Amor, envers la salvació de
l'home. Es serveix del mateix home per fer-
nos arribar els seus designis de Pare, i
especialment a través del seu Fill, el Verb
encarnat. Una Verge infantarà un noi, ens
anuncia el profeta Isaïes. I l'Àngel Gabriel es
presenta a una noia anomenada Maria: Déu
vos salve, Maria, plena de gracia, el Senyor és
amb vos. Maria es va torbar davant
d'aquestes paraules. Després de la seva
resposta s'afanya per anar a ajudar a la seva
cosina Elisabet, i aquesta la saluda amb unes
paraules que repetim molt sovint: Beneïda sou
vos entres totes les dones! I quan el Fill

escolta una lloança feta a la seva Mare, respon amb una lloança més profunda: benaurat
més aviat qui escolta la Paraula de Déu i la posa en practica! És la biografia complerta
de Maria. Però, les últimes paraules del Fill són les que manifesten la seva voluntat
eterna per la Mare i que perpetuen la seva unió en la missió redemptora i salvadora del
Fill: Dona, aquí tens el teu fill!, i dirigint-se al deixeble estimat diu: aquí tens la teva
Mare!

Poques paraules referents a Maria, però d'una gran profunditat teològica i espiritual,
a la vegada que són d'una senzillesa i comprensió inigualables. Manifesten el gran Amor
del Fill vers la Mare i tots nosaltres. Saber-nos fills i filles de Maria, acollir-la a casa
nostra com a Mare, es garantia de què complirem la voluntat de Déu al llarg de la nostre
vida. Junt a Maria sabrem encertar el camí que ens porta a Déu, i amb ella, sabrem
retrobar-lo si en algun moment ens despistem i el perdem o ens desviem del camí. Com
afirmava sant Josepmaria, a Jesús es va i es torna per Maria! Procurem tractar-la com
el que és: Mare de Déu i Mare nostra.

El mes de maig, el mes de Maria, ha de suposar per nosaltres un creixement en el desig
d'estimar més a Déu de la ma de Maria. Si estimem la Mare, estimarem al Fill. Així ho
van comprovar els pastorets de Fàtima. Com deia Jacinta: "M'agrada molt dir-li a
Jesús que l'estimo".

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 20,00h.
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Dimarts, dia 16 de 10.30 a 12
3er Diumenge, dia 21, de 10.15 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 9, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 11, de 14’15 a 15’45
3er Dimarts, dia 16, de 19,30 a 21 

(joves)

Calendari litúrgic
1. S. Josep Obrer.
7. Diumenge IV de Pasqua.
12. Beat Àlvar del Portillo.
13. La Mare de Déu de Fàtima.
14. Diumenge V de Pasqua.
21. Diumenge VI de Pasqua.
28. Diumenge VII de Pasqua.

Solemnitat de l’Ascensió del
Senyor.

31. La visitació de la Mare de Déu.
Festa de Sta Maria de
Montalegre.

(En negreta els dies de precepte)

Església de Santa Maria de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tel. 93 301 43 47
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ABSÈNCIES

Mn. Ferrán Blasi: del 13 al 17
Mn. Joan Magraner del 22 al 27

Full informatiu
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CURS PREMATRIMONIAL intensiu

dies 30 de juny (19 a 21h), 1 de juliol (de 10 a 18h)
i 2 de juliol (de 10,30 a 12h)
Inscripcions a Secretaria.

FESTA DEL BEAT ÁLVARO del PORTILLO
Divendres 12 de maig a les 12,00 h.

Concelebració Eucarística per a celebrar la memòria del Beat Álvaro del Portillo,
presidida pel Vicari Regional de l’Opus Dei a Espanya.

50 ANYS al servei del Raval
El dia 3 de juny a les 19,30 Solemne
Eucaristia d’acció de gràcies presidida

per mons. Joan Josep Omella, arquebisbe
de Barcelona.


