
Donem gràcies a Déu
2 d'octubre de 1928, Madrid, casa dels
Pares Paüls, fent exercicis espirituals,
revisant les notes de vida interior que havia
estat prenent els darrers anys, i de sobte,
sant Josepmaria, veu l'Opus Dei. Una llum
sobrenatural que el fa entendre el que havia
estat barrotant durant anys i que no sabia
què era. Ara ja ho sap i s'agenolla a terra, en
l'habitació on es troba. Dóna gràcies a Déu i
amb gran docilitat comença a ensenyar que
estem tots cridats a la santedat, allà on ens
trobem, sense canviar d'estat, en mig del
món, a través de tots els treballs honrats
que l'home pot realitzar. Tothom pot arribar
a la santedat. Ell mateix, ho expressa de
manera meravellosa dient que "s'han obert
els camins divins de la terra".

Celebrem el norantè aniversari d'aquest
esdeveniment. Fa 90 anys que Déu va suscità  l'Opus Dei, i ens unim a l'acció de
gràcies que s'eleva a Déu des de tots els continents. I ho fem de tot cor. Durant
tots aquests anys l 'Opus Dei ha estat portant aquest missatge a molts països,
contribuint a que l'esperit cristià impregni la vida de moltes persones, famílies i
institucions i demanem al Senyor que continuï sembrant el món a mans plenes, amb
un treball intens i constant, al pas de Déu.

També elevem la nostra gratitud a Déu pels més de cinquanta anys que els
sacerdots de l'Opus Dei porten atenent aquesta Església de Santa Maria de
Montalegre, procurant servir l'Església com ella vol ser servida i a totes les
persones que venen a trobar a nostre Senyor. A més, aquest mes, procurarem
recórrer a Maria amb la pregària del Sant Rosari.

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: 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.

RECESSOS DEL MES
Dones

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

Homes

2on Dimarts, dia 9, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 11, de 14.15 a 15.45
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Calendari litúrgic

2. Sants Àngels de la Guarda.
Aniv. Fundació de l’Opus Dei.

5.Tèmpores d’acció de gràcies.
7 Diumenge XXVII de durant

l’anyi.
12.La Mare de Déu del Pilar.
14 Diumenge XXVIII de

durant l’any.
15. Sta. Teresa de Jesús.
18. Sant Lluc, Evangelista.
21 Diumenge XXIX de durant

l’any.
24 Sant Antoni Maria Claret.
29 Diumenge XXX de durant

l’any.
En negreta els dies de precepte.Catequesi de Primera Comunió 

Els dissabtes d’11 a 12
Començarem el dissabte 6 d’octubre

Catequesi de Confirmació de joves
Els diumenges d’11 a 12

Començarem el diumenge 7 d’octubre

ABSÈNCIES

Aquest mes no n’hi ha d’absències

SANT ROSARI
Durant tot el mes d’octubre de dilluns a dissabte a les 18,30h.

Activitats del mes

*2 d’Octubre a les 19h Missa en el 90 aniversari de la Fundació de l’Opus Dei
*Peregrinació a Terra Santa: del 21 al 28 de MARÇ de 2019

Més informació: www.montalegre.org
*Grup d’Oració: divendres 26 de 19 a 20h.

Curs Prematrimonial del 12 al 16 de novembre


