
En veritat ha ressuscitat
Acabem de celebrar i proclamar, un any
més, la resurrecció de nostre Senyor
Jesucrist. Durant dos mil anys l'església
ha continuat anunciant i recordant que
Crist viu. El que va ser condemnat i
crucificat per anunciar la veritat, que ell
era el Fill de Déu, ha ressuscitat.
Aquesta és la gran veritat que omple
d'esperança a la humanitat, encara que hi
ha tanta gent que no ho accepta o que no
vol escoltar-la. Però no obstant això, no
deixarem d'anunciar-se-la i donar-los
l'oportunitat de tenir una esperança

certa i segura.

La resurrecció de Jesucrist ens obliga a rejovenir el nostre esperit i la nostra
vida cristiana al mig del món. Com ens diu el Papa Francesc en la seva última
exhortació Apostòlica, Crist "és la joventut més bonica d'aquest món; tot el
que Ell toca es converteix en jove, es fa nou, s'omple de vida. Ell Viu i et vol
viu! Està en tu, és amb tu i mai no et deixa. Per més que t'allunyis, allí hi serà
Crist ressuscitat, trucant-te i esperant-te per a tornar a començar. Quan et
sentis envellit per la tristesa, les rancúnies, els temors, els dubtes o els
fracassos, Ell hi serà per a retornar-te la força i l'esperança".

Això ens portarà a renovar els nostres desitjos de fer el bé i viure amb
alegria la nostra fe, tot i que sovint no sabem com fer-ho. Renova la teva fe
en Crist ressuscitat, busca'l en el pa i en la paraula i trobaràs la manera de
fer-ho, perquè Ell és la llum per a les nostres vides i pel món. Ho recordarem
cada vegada que veurem encés el ciri Pasqual durant aquest temps litúrgic,
que, a més a més, coincideix, en bona part, amb el mes de maig, dedicat a la
Mare de Déu, exemple de fe i alegria per a tots.

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 20,00h.
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 19 de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 21, de 10.15 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 16, de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic
1. Sant Jordi.
5. Diumenge III de Pasqua.
12. Diumenge IV de Pasqua.

(Beat Álvaro del Portillo)
13. Mare de Déu de Fàtima.
19. Diumenge V de Pasqua.
24. Maria Auxiliadora.
26. Diumenge VI de Pasqua.
31. La vissitació de la Verge

Maria. i Santa Maria de
Montalegre.  

(En negreta els dies de precepte)

Església de Santa Maria de Montalegre
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ABSÈNCIES
Mn. Manel Mallol del 4 al 10
Mn. Xavier Riera del 8 al 28

Mn. Xavier Argelich del 28 al 31
Mn. Ferran Blasi del 27 al 31

Full informatiu

Maig 2019
  

FESTA DEL BEAT ÁLVARO del PORTILLO
Diumenge 12 de maig: Com escau en diumenge es farà memòria en totes les

celebracions.

FESTA DE SANTA MARIA DE MONTALEGRE
Dijous 31 de maig a les 19,00h. Concelebració Eucarística presidida pel Bisbe

Auxiliar de Barcelona Mns. Antoni Vadell i administració del sagrament de la
Confirmació

.

Grup d’Oració: divendres 17 a les 19,30h.

CONCERT en motiu de beatificació d’en Guadalupe Ortiz, divendres 24 a les
20,00h.


