
Fraternitat: senyal d’identitat
El mes passat recordàvem unes paraules
de Tertulià (s. II) que posaven en relleu
la manera que tenien els primers
cristians de viure la fraternitat i la unió
entre ells: "Mireu com s'estimen".

Podríem afirmar que la nota més
característica de la vida dels primers
cristians era, precisament, com
s'estimaven els uns als altres. Aquest és
el senyal amb el que seran reconeguts
pels qui no creien en Déu i, de ben segur,
el motiu pel qual molts es sentiren

cridats a abraçar la fe en Déu.

Els primers cristians procuraven posar en pràctica el manament de Jesucrist
"d'estimar-vos uns als altres com jo us he estimat". Aquesta és l'herència que ens
han deixat. Ara ens correspon a  nosaltres transmetre-la al món sencer.

Per això, cal començar per estimar més a les persones que ens envolten i, en
primer lloc, als familiars més directes. La fraternitat, en sentit propi, fa
referència als germans de sang. I per extensió, als batejats, els que formen part
de l’Església, i després tots els altres. Seguir aquest ordre es manifestació segura
de la vertadera fraternitat.

Un aspecte en el que ens podem esforçar més i que ens ajudarà a viure millor la
fraternitat es procurar escoltar més als altres, amb atenció i interès autèntics.
El interès per les qüestions dels nostres germans facilitarà, a la vegada, que no
estem tan pendents de les nostres coses i que apreciem més lles dels altres.

La fraternitat, l’amor al proïsme, es recolza en l’amor a Déu. Necessitem de la
força de la fe en Déu per a ser pacients, amables, comprensius, misericordiosos i
disposats a deixar les nostres coses per ajudar al germà.

Ens pot ser de gran ajuda fixar-nos en la Mare de Déu i la seva atenció per a
tothom i, en primer lloc, pels que busquen estimar el seu Fill.

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 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 Diumenge, dia 17, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 12, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 14, de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic
2. La Presentació del Senyor.
3.Diumenge IV de durant l’any.
10.Diumenge V de durant l’any.
11. Mare de Déu de Lourdes.
12. Santa. Eulàlia.
14. Sants Ciril i Metodi.
17.Diumenge VI de durant l’any.
22. Càtedra de Sant Pere.
25.Diumenge VII 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 Ferran Rodríguez del 1 al 21 (aprox.)

Mn. Manel Mallol: del 19 i 20
Mn. Enric Moliné del 10 al 15

Full informatiu
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Curs Prematrimonial
del 4 al 8 de febrer de 2019, de 19,30 a 21,00.

CURSOS DE RECÉS OBERTS
Per a senyores: dies 11,12 i 13 de març de 9,30 a 13h.

Per a homes: dies 4, 5 i 6 d’abril, de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripcions a Secretaria

Grup d’Oració

Divendres 22 de 19 a 20,30

Peregrinació Terra Santa

Reunió prèvia el dimarts 19 de febrer a les 19h


