
(joves)

La força de la fraternitat
La celebració del naixement de Nostre
Senyor, ens porta, any rere any, la
possibilitat de viure uns dies més units
a tota la família i a tota la humanitat.
Són dies en els que posem de manifest
què l’amor familiar està per damunt de
les distàncies i de totes aquelles coses
que, humanament parlant, ens podrien
separar. Durant aquest dies hem palpat
l’amor de Déu per nosaltres i, a la
vegada, hem procurat correspondre
manifestant-li el nostre amor i estimant
més als altres.

En motiu de la Benedicció Urbi et Orbi
del dia de Nadal, el Sant Pare Francesc,

ens va animar a esmerar-nos a viure la fraternitat cristiana, tot fent-nos
considerar que en Crist tots som germans. La fraternitat té una força especial, i
així ens ho presenta la Sagrada Escriptura al comparar-la a una ciutat fortificada.
I els primers cristians eren coneguts per com s’estimaven.

L’arquebisbe de Barcelona també ens empeny a viure el nou any en fraternitat,
perquè tots som fills de Déu i, per tan, tots som germans. Ens ho recorda Sant
Joan: “En això coneixerà tothom que sou els meus deixebles si us estimeu els uns
als altres” (Jn 13,55). Es tracte d’un dels eixos principals del pla pastoral diocesà
per impulsar-nos a donar a conèixer Jesucrist als que encara no el coneixen o s’han
allunyat d’Ell. L’amor fratern és un dels principals exponents de la vida cristiana,
senyal evident de que realment volem estimar Déu pel damunt de totes les coses.
Nostre Senyor Jesucrist estima tothom, per tots neix, viu i entrega la seva vida.
Acull a tothom, té paraules de consol per a tots, exigeix a tots i a tots demana
correspondència a tan d’amor.

Com sempre, hem començat l’any sota el patrocini de la Mare de Déu. Esmerem-
nos a estimar més els altres, començant pels familiars i pels més propers.

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
(excepte els dimecres tarda)

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Festius no de precepte: 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 19.30h,
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 15, de 10.30 a 12

3er Diumenge, dia 20 de 10.15 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21

2on Dijous,dia 10, de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic   
1. Santa Maria, Mare de Déu.
3. El Santíssim Nom de Jesús.
6. La Epifanía del Senyor.
13. El Baptisme del Senyor.
18 al 25. Octavari per la unió dels

cristians.
20. Diumenge II de durant

l’any.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Sants Timoteo i Titus.
27. Diumenge III de durant

l’any.
(En negreta els dies de precepte)

Església de Santa Maria de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tel. 93 301 43 47

www.montalegre.org     e-mail: montalegre@montalegre.org

ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 2 al 6 i del 25 al 27

Mn. Xavier Riera del del 1 al 17
Mn. Joan Juventeny el dia 24

Mn. Ferran Rodríguez el dia 10 i del 18 al 24 aprox.

Full informatiu

Gener 2019
  

CURS PREMATRIMONIAL

del 4 al 8 de febrer de 2019, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org

ENCÀRREC DE MISSES PEL 2019

Es poden encarregar a secretaria o per telèfon en horari de despatx.

Grup d’Oració: el divendres 25 a les 19h


