
La millor escola: la Família
És ben conegut per tots que la família és
la millor escola. L'educació i la formació
que es dóna en una família cristiana és
insubstituïble, perquè es fonamenta en
l'amor dels pares i dels fills. Amor només
superat per l'amor a Déu. Si els pares
estimen Déu, el seu mutu amor i l'amor
als fills serà encara més gran i autèntic,
i, conseqüentment, en aquesta família es
podrà transmetre una manera de viure
meravellosa, molt difícil d'oblidar. El que
s'aprèn en la llar familiar ens acompanya
tota la vida, encara que en algun moment
ens despistem i acabem ocultant allò que
hem aprés.
En la família aprenem a estimar, es a dir,
a lliurar-nos als altres, a ser generosos, a

respectar-nos, a ajudar-nos, a cercar el millor per l'altre. Aprenem a afrontar la
vida amb responsabilitat, a ser treballadors, a construir un futur esperançador. És
on es forja el caràcter, on aprenem a dominar i dirigir els sentiments i els afectes,
on aprenem a ser homes i dones que saben secundar els designis de Déu. Aprenem
a sentir-nos segurs, i tantes altres bones coses.
Aquest mes se celebra una nova trobada mundial de les famílies, amb el lema
"L'Evangeli de la Família: Alegria pel món". La família cristiana és la bona notícia
per al món, és la seva alegria, perquè ensenya el bé i a fer el bé, contrarestant el
relativisme imperant en el món actual. És per això, que el Sant Pare ens recorda
que per assolir el bé ens cal el combat espiritual, que ens porta a desenvolupar el
que és bo, a la maduració espiritual i al creixement de l'amor, que són el millor
contrapès davant del mal. Quant pot ajudar la família!
Recorreguem a Maria, Assumpta al Cel,  demanant-li pels bons fruits de la Jornada
Mundial de les Famílies.
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: tancat durant tot el mes. Per a quasevol necessitat dirigir-se als
preveres o al sagristà.

MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 18 i 19* (aquest mes no hi haurà Missa de 12)
(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i el 1r divendres de mes després de la Missa de les 18h i fins a les
19,00h

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 19 de 10,15 a 12

3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12..

Homes

2on Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21.

Església de Santa Maria de Montalegre
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Full informatiu

Agost 2018
  

Calendari litúrgic

5. Diumenge XVIII durant l’any.
6. La Transfiguració del Senyor.
9. Santa Teresa Beneta de la

Creu, patrona d’Europa, festa.
12. Diumenge XIX durant l’any.
15. L’Assumpció de la Mare de

Déu, Solemnitat.
19. Diumenge XX durant l’any.
22. Santa Maria Reina.
24. Sant Bartomeu, apòstol.
26. Diumenge XXI durant l’any.
29 Martiri de Sant Joan Baptista.

(En negreta els dies de precepte)

ABSÈNCIAS DEL MES

Mn. Enric Moliné, del 1 al 21.
Mn. Xavier Argelich, del 7 al 30.

Mn. Xavier Riera, del 1 al 4

CATEQUESI CURS 2017-18
1ª Comunió
Post Comunió

Confirmació: joves i adults
Iniciació cristiana

Inscripcions a partir del 25 d’ agost
fins a finals de setembre.

PEREGRINACIÓ A TERRA SANTA

Del 21 al 28 de MARÇ de 2019
Consultar el programa i omplir el full

d’inscripció quan abans millor,
places limitades.

Més informació: www.montalegre.org

Mn Ferran Rodríguez del 9 al 24.
Mn Joan Juventeny, del 1 al 14.

Santuari de Torreciutat 
JORNADA MARIANA DE LES FAMÍLIES.

dia 1 de setembre de 2018, en autocar, reserva de places: 687554451
(Fernando). Es pot consultar el programa al tauló d’anuncis i a la web.


