HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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)

Novembre 2018

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

Homes

3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12

2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45

Curs Prematrimonial del 12 al 16 de Novembre
Per a parelles amb data de casament. De 19,30 a 21,00h.
Inscripciones en Secretaría o por teléfono.
ABSÈNCIES
Mn. Joan Juventeny del 17 al 23

ALTRES ACTIVITATS
*Peregrinació a Terra Santa: del 21 al 28 de MARÇ de 2019
Més informació: www.montalegre.org
*Grup d’Oració: divendres 23 de 19,30 a 20,30h.
CELEBRACIÓNS EUCARÍSTIQUES
Dilluns 12 a les 19,00h. en sufragi pel servent de Déu José María Hernández
Garnica.
Dissabte 17 a les 12,00h, pels cooperadors de l’Opus Dei difunts

Trdu de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
Els dies 25,26 y 27 després de la Missa de les 18h a la Capilla de la Miaraculosa.

Calendari litúrgic
1. Tots Sants.
2. Commemoració de tots els
fidels difunts.
4. Diumenge XXXI del Temps
de durant l’any.
11. Diumenge XXXII del
Temps de durant l’any.
18. Diumenge.XXXIII del
Temps de durant l’any.
21. Presentació de la Mare de
Déu.
25. Diumenge. XXXIV.
Jesucrist, Rei de l'univers.
27. Medalla Miraculosa.
30. Sant Andreu, Apòstol.
(En negreta els dies de precepte)

La fe i els joves
A finals del mes passat va concloure a Roma
el Sínode de bisbes sobre els joves, la fe i
el discerniment vocacional. Durant el mes
d'octubre, a Montalegre, ho hem viscut
pregant diàriament el Sant Rosari, com ens
va proposar a tots els cristians el Papa
Francesc. Ara procurarem continuar pregant
per les conclusions i els fruits del mateix.
L'Església sencera ha reflexionat sobre el
jovent, la fe i la crida de Déu a tot creient,
especialment als més joves. En el sínode s'ha
parlat del valor dels joves en el si de
l'Església i de com poden ajudar-los, els
adults, a desenvolupar totes les seves
capacitats en bé de la fe i de la resposta
generosa a Déu. És un tema que ens afecta a
tots, joves i menys joves. La fe és viu i es
transmet principalment en el si de la família,
amb l'ajuda de la comunitat eclesials de la

qual formem part.
Per aquest motiu, us animo tots a reflexionar sobre la forma de viure la fe i com
intentem transmetre-la. Per mitjà de l'exemple, les obres i, també, de paraula.
Acollin, comprenent i acompanyant. Mostrant una veritable preocupació per a
aquells més necessitats espiritualment i materialment. És una tasca apassionant i
portarà un rejoveniment de l'església i de cada un de nosaltres. Preguem per als
joves i amb els joves, acostant-nos a ells amb veritable amor cristià i donant-los a
conèixer el vertader rostre amable de Crist.
Busquem aquest mes d'una manera especial la intercessió dels Sants i de les ànimes
del Purgatori, oferint abundants sufragis desitjosos de que arribin al cel i ens
contagiïn el desig d'assolir la meta, però no abans d'haver contagiat l'alegria de la
nostra fe a molts.

Mn. Xavier Argelich.
Església de Santa Maria de Montalegre
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