HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

Des del dia 1 de Juliol, fins al dia 15 de setembre l'horari quedarà
de la manera següent:
L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges, de 10 a 13 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20
MISSES mes de Juliol
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 18h i fins a les 19,30h
i els primers divendres de mes fins a les 19h.

RECESSOS DEL MES
Dones
3er Dimarts, dia 16, de 10.30 a 12
3er Diumenge, dia 21 de 10.15 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 9 de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 11, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIAS DEL MES
Mn. Ferran Rodríguez del 8 al 12
Mn Xavier Riera, del 10 al 16
Mn. Joan Juventeny, del 29 de juliol al 14 d’agost

CURS PREMATRIMONIAL
Del 8 al 12 de Juliol de 2019
Per a parelles amb data de casament. Inscripcions a secretaria, per telèfon o per
correu electrònic.

Santuari de Torreciutat
JORNADA MARIANA DE LES FAMÍLIES.
dia 7 de setembre de 2019, en autocar, reserva de places: 687554451
(Fernando). Es pot consultar el programa al taulell d’anuncis i a la web.

Juliol 2019
Calendari litúrgic
3. Sant Tomàs, apòstol.
7. Diumenge XIV del Temps de
durant l'any.
11. Sant Benet, abat, patró de
Europa, festa.
14. Diumenge XV del Temps de
durant l'any.
16. Mare de Déu del Carme.
21. Diumenge XVI del Temps de
durant l'any.
22. Santa Maria Magdalena.
25. Sant Jaume, apòstol, patró de
Espanya, solemnitat.
28. Diumenge XVII del Temps
de durant l'any.
(En negreta els dies de precepte)

El diumenge, dia del Senyor
Comencem el temps d'estiu donant gràcies a
Déu, nostre Senyor, de tot cor per tots els
dons i beneficis que ens ha concedit durant
aquest curs que hem acabat. Realment han
estat abundants i per aquest motiu el nostre
agraïment també volem que sigui gran. Hem
viscut moments de gran alegria i emoció, com
poden haver vesta el bateigs de dos joves i la
peregrinació a Terra Santa, per esmentar dos
moments ben concrets entre de tants altres.
Però el més important de tots és el que vivim
cada dia i de manera especial els diumenges: la
celebració de l'Eucaristia. Aquest és el gran
moment, no tants sols dels que tenim fe si no de
tot el món creat, perquè la Santa Missa renova
el Sacrifici de Crist per a tota la humanitat i
per a tota la creació, retornant-ho tot al
Creador.

A Montalegre sempre hem procurat posar una atenció molt especial en la celebració del Sant
Sacrifici de l'Altar, tenint cura de la litúrgia, dels ornaments i vasos sagrats, del cant i de
la pietat en la celebració. L'Eucaristia és el gran do de Déu als homes i dones de tots els
temps. Gràcies Senyor per haver-te quedat en l'Eucaristia i per donar-nos en ella la vida
eterna. Mai tindrem la suficient capacitat per comprendre tota la seva grandesa i eficàcia
humana i sobrenatural, però tindrem la suficient capacitat per estimar-la més cada dia.
Durant l'estiu se'ns pot fer més feixuc i inclús ens pot resultar més difícil coordinar les
nostres activitats amb l'assistència a l'Eucaristia. Precisament per això, buscarem la manera
de que continuï constituint el centre de la nostra vida i principalment dels diumenges.
Vertaderament el diumenge és el dia del Senyor. Ens ho recorda el salm 118: "Aquest és el
dia en que actuà el Senyor, sigui la nostra joia i el nostre goig". Avui en dia, el diumenge,
festa principal dels cristians, ha esdevingut el "cap de setmana", entès com a descans,
diversió i evasió. I el mateix succeeix, tantes vegades, amb l'estiu. Procurem que això no
succeeixi en nosaltres ni al nostre entorn; retornem al Senyor la centralitat del diumenge i
tots en sortirem guanyant.
Mn. Xavier Argelich
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