
Una agradable coincidència 
Estem celebrant el cinquanta anys del
restabliment del culte a l’Església de Santa
Maria de Montalegre. El 28 de juny de 1967 al
vespre, vigília de la Solemnitat de Sant Pere i
Sant Pau, es tornava a celebrar l’Eucaristia, i
des de aleshores s’ha continuat celebrant tots
els dies durant aquest anys i, amb la gràcia de
Déu, es continuarà celebrant.

Aquest aniversari ha coincidit amb el
nomenament i elevació a la dignitat de Cardenal
de l’Arquebisbe de Barcelona. El passat
dimecres 28 de juny, el rebia de mans del Papa
Francesc en el marc de la celebració del
Consistori de Cardenals a Roma. Des d’aquí ens
unim a la seva acció de gràcies, el felicitem i
dirigim les nostres pregàries per a que sigui un
fidel i eficaç col·laborador del successor de
sant Pere, i guia i pastor de la nostre Diòcesi a
la mesura del cor de Crist, com ha vingut
demostrant des de la seva arribada a Barcelona.

Els Cardenals són el principals col·laboradors
del Papa en la seva funció de governar l’Església

universal, per això ens alegrem que el Pastor de la nostre Diòcesi hagi rebut aquesta nova
tasca, apropant, així, la figura del Vicari de Crist als fidels d’aquesta porció del Poble de Déu
i potenciant en nosaltres la consciència de formar part de l’Església universal i la
responsabilitat de dur el missatge de Crist a tots els homes i dones.

A l’Evangeli trobem nombroses referències a la missió i encàrrec de tots aquells que creuen
en la Paraula anunciada. I, en especial, de la missió i funció dels escollits per Déu per a servir
a totes les ànimes: als pastors que han de donar la vida per les seves ovelles. La imatge del
bon pastor és una constant en la història de l’Església i de la seva tasca evangelitzadora. Que
aquest nomenament ens esperoni a renovar els nostres desitjos de servir l?Església, que és
servir Déu i la humanitat, amb fe, humilitat, senzillesa, amb molt d’amor a Déu i al proïsme i
amb un gran afany apostòlic.

Mn Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
Des del dia 1 de Juliol, fins al dia 11 de setembre l'horari quedarà

de la manera següent:

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13  i de 17 a 20

Diumenges, de 10 a 13 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20

MISSES mes de Juliol
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)
En el mes d’agost es suprimeix la missa de 12 de dilluns a dissabte.

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18h i fins a les 19,30h
i els primers divendres de mes fins a les 19h. 

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 11 de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 18, de 19.30 a 20.45 
(joves)
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Calendari litúrgic

2. Diumenge XIII del Temps de
durant l'any.

9. Diumenge XIV del Temps de
durant l'any.

11. Sant Benet, abat, patró de
Europa, festa.

15. San Bonaventura, bisbe y
doctor.

16. Diumenge XV del Temps de
durant l'any. (Mare de Déu del
Carme)

22. Santa Maria Magdalena.
23. Diumenge XVI del Temps de

durant l'any.
25. Sant Jaume, apòstol, patró de

Espanya, solemnitat.
30. Diumenge XVII del Temps

de durant l'any.
(En negreta els dies de precepte)

Mn Ferran Rodríguez del 1 al 6
Mn Joan Magraner, del 2 al 23

Mn Joan Juventeny, del 14 al 31

ABSÈNCIAS DEL MES

PEREGRINACIÓ AL SANTUARI DE FÀTIMA
CENTENARI DE LES APARICIONS

Del 27 al 29 d’octubre de 2017

Consulteu el programa i ompliu el full d’inscripcions el més aviat possible,
últimes places disponibles.

Viatge en avió fins a Lisboa, desplaçament en autocar fins a Fàtima,
Hotel amb pensió completa, visites variades i especialment resar a la Mare de

Déu i participar en les celebracions litúrgiques.


