
Cercar la pau vertadera
Aquests dies de més calor, durant els
quals molta gent pot gaudir d'uns dies de
merescut descans, resulta normal que
hom pretengui trobar una mica de pau
exterior per a recuperar les forces
exaudides durant l'any. No sempre
s'aconsegueix, dependrà de molts
factors externs al·lilens a la nostra
voluntat. Però el que si que podem
aconseguir tots, tinguem o no aquest dies
de repòs, és la pau interior, aquella pau
de l'ànima i del cor que només Déu pot
donar. Procurem cercar-la ara i en tot
moment, demanant-la amb pietat a qui
ens la pot donar: Déu, nostre Senyor.

Jesucrist es presenta als Apòstols no
només desitjant-los la pau, com feien

tots el jueus, sinó atorgant-los la pau: "Us dono la meva pau, us deixo la meva pau".
La vertadera pau es aquella que trobem al nostre interior, la que ens porta a
actuar en tot moment amb serenitat i confiança, per molt grans i enrevessats que
siguin els nostres problemes. Es la pau del qui té la consciència tranquil·la perquè
té l'anima neta. Del qui busca el Regne de Déu, escolta la seva Paraula i s'esforça
per viure-la. Confia en Déu i trobaràs, d'aquesta manera, la pau que perdura per
sempre. 

Quantes vegades se sent sentir als qui per primera vegada entren a Montalegre:
"Quina pau hi ha aquí". I no és pel silenci de l'ambient, o perquè l'Església estigui
buida en aquell moment, sinó perquè la bellesa del Temple i, per sobre de tot, la
presència de nostre Senyor, transmeten la veritable pau. Una estona d'oració
davant el Tabernacle o davant d'una de les imatges de la Mare de Déu, o davant
el Sant Crist que hi ha al peu de la nau, ens omplen de pau. Aquella conversa sincera
amb el mossèn que t'escolta i aquella confessió, també sincera i profunda, ens
omplen de pau interior. Maria, Assumpta al Cel, que cerquem aquesta pau.

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
Durant el mes d’Agost l’horari serà el següent:

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13  i de 18 a 20
Diumenges i festius, de 10 a 13 i de 18 a 20

Despatx: tancat durant tot el mes. Per a quasevol necessitat dirigir-se als
preveres o al sagristà.

MISSES
Diumenges i festius: 11, 12* i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12 i 19* 

(aquest mes no hi haurà Missa de 18)
(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i el 1r divendres de mes des de les 18,30h fins a les 19,00h

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 18 de 10,15 a 12

3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12..

Homes

2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21.
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Full informatiu
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Calendari litúrgic
2. Mare de Déu dels Àngels.
4. Diumenge XVIII durant l’any.
6. La Transfiguració del Senyor.
9. Santa Teresa Beneta de la

Creu, patrona d’Europa, festa.
11. Diumenge XIX durant l’any.
15. L’Assumpció de la Mare de

Déu, Solemnitat.
18. Diumenge XX durant l’any.
22. Santa Maria Reina.
24. Sant Bartomeu, apòstol.
25. Diumenge XXI durant l’any.
29 Martiri de Sant Joan Baptista.

(En negreta els dies de precepte)

ABSÈNCIAS DEL MES

Mn. Enric Moliné, del 1 al 31.
Mn Joan Juventeny, del 1 al 14.

Mn. Ferran Blasi, del 1 al 21
Mn. Ferran Rodríguez, del 1 al 17
Mn. Xavier Argelich, del 2 al 25.

CATEQUESI CURS 2017-18
1ª Comunió
Post Comunió

Confirmació: joves i adults
Iniciació cristiana

Inscripcions a partir del 26 d’ agost fins a finals de setembre.

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 tauló d’anuncis i a la web.


