HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

El dia 12 de setembre tornarem a l'horari d’hivern:
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: 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 19.30 h
i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i Adults.
Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.
La Catequesi serà els dissabtes d’11 a 12. Començarà el 6 d’octubre.
Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació i en la
d’Adults. Els dies i l’horari es determinarà en funció de les preferències i dels
grups.
RECESSOS DEL MES
Dones
Homes
3er Diumenge, dia 16 de 10.15 a 12
2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12
ABSÈNCIES
Mn. Xavier Riera del 3 al 9
ALTRES ACTIVITATS
*Grup d’Oració, divendres 28 de setembre a les 19,00h.
*Celebració del 90ª aniversari de la Fundació de l’Opus Dei: Dimarts 2
d’Octubre a les 19,00h.
*Peregrinació a Terra Santa: del 21 al 28 de MARÇ de 2019
Més informació: www.montalegre.org

Setembre 2018
Calendari litúrgic
2 Diumenge XXII durant l’any.
8 El Naixement de la Verge
Maria.
9 Diumenge XXIII durant
l’any.
12 Santíssim Nom de Maria.
14 L’Exaltaciò de la Sta. Creu.
15 Mare de Déu dels Dolors.
16 Diumenge XXIV durant
l’any.
21. Sant Mateu, apòstol i
evangelista.
23. Diumenge XXV durant
l’any.
24 La Mare de Déu de la
Mercè
29 Els Sants Arcàngels, Miquel,
Gabriel i Rafael.
30. Diumenge XXVI durant
l’any.
(En negreta els dies de
precepte)

Amb el joves a Jesús per
Maria
Setembre és un mes ric en festes
dedicades a la Mare de Déu. Començarem
celebrant la Nativitat de Maria, per uns
dies més tard celebrar el Santíssim Nom
de Maria. Just després de celebrar
l'Exaltació del seu Fill en la Creu,
contemplarem els Dolors de Maria. I abans
de fi de mes, la venerarem com a patrona
de la ciutat de Barcelona en la festa de la
Mercè, que aquest any adquireix un relleu
especial, ja que estem commemorant els
vuit-cents anys de l'Orde de la Mercé.
Crec que és una bona ocasió per recórrer a
Maria demanant en particular per als joves
i el proper Sínode de Bisbes dedicat a ells,
que se celebrarà durant el mes d'octubre
a Roma, amb el lema: "els joves, la fe i el
discerniment vocacional". Preguem amb fe
a Maria perquè molts joves s'apropin a
Jesús, Ella és el camí més curt per
aconseguir-ho.

La Verge Maria va rebre l'Ambaixada de
l’Àngel essent molt jove i va mostrar la seva fe en aquell moment i durant tota la
seva vida, i d'una manera admirable al peu de la Creu del seu fill. La seva resposta
sempre afirmativa i prompta al voler de Déu va propicià la vinguda del fill de Déu
al nostre món, molt necessitat de fe i de generoses respostes al servei de
l'església i de les ànimes.
A ella, a Maria, anem amb confiança i ens posem sota la seva protecció i sol·licitud.
Amb Ella, sabrem mostrar als joves el rostre amable i atractiu de Jesús.
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