
La imaginació de la Caritat
En concloure el gran jubileu de l'any dos mil, el
Papa Sant Joan Pau II ens animava a una nova
imaginació de la caritat amb la intenció de
promoure no només l'eficàcia de les ajudes
prestades, sinó la capacitat de fer-se propers
i solidaris amb qui pateix , perquè el gest
d'ajuda sigui sentit com un compartir fratern.

En començar un nou curs, m'agradaria
reflexionar sobre l'acció caritativa i social que
es realitza en aquesta Església de Santa Maria
de Montalegre des de fa ja tants anys. Per a
això, cal començar agraint a totes aquelles
persones que la fan possible dia a dia, amb la
seva generosa dedicació que passa
habitualment desapercebuda. També agraïm a
tots els que ajuden amb el seu temps o amb les
seves aportacions econòmiques, sense les quals
seria impossible ajudar els que ho necessiten.

Secundant el desig del Papa, també del Papa
Francesc, des de l'Acció Social de Montalegre,
s'ha procurat arribar a cada un individualment

i crear aquests llaços de fraternitat entre els beneficiaris i els voluntaris, De la mateixa
manera, que es procura donar-los els instruments humans i formatius per desenvolupar les
seves qualitats i sortir de la situació precària en què es troba la persona ajudada, també es
fomenta el tracte d'amistat que facilita que tots se sentin acollits en l'Església i puguin
descobrir l'amor preferencial de Déu cap a ells.

Aquesta manera d'actuar ha donat i continua donant molt bons resultats, pels quals donem
gràcies a Déu, alhora que ens animen a seguir treballant amb aquesta imaginació, inventiva i
creativitat pròpia de la Caritat cristiana. Sempre hi ha nous reptes i possibilitats perquè
sempre hi haurà necessitats al nostre voltant.

Per això, aquest curs ens agradaria poder involucrar més gent a l'atenció d'aquelles persones
que viuen soles o estan malaltes. I que moltes famílies participin en el repartiment
d'aliments a les famílies que els necessiten, creant aquests llaços de fraternitat i amistat
entre les famílies. Fomentem tots, amb l'ajuda de la Mare de Déu de la Mercè, la imaginació
de la Caritat. Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
El dia 16 de setembre tornarem a l'horari d’hivern:

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: 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 19.30 h
i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 15 de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 17 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21.00

2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45
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Calendari litúrgic
1 Diumenge XXII durant l’any.
Naixement de la Verge Maria.
8 Diumenge XXIII durant l’any.

(Naixement Mare de Déu).
12 Santíssim Nom de Maria.
14 L’Exaltaciò de la Sta. Creu.
15 Diumenge XXIV durant l’any.

(Mare de Déu dels Dolors.)
21. Sant Mateu, apòstol i

evangelista.
22. Diumenge XXV durant l’any.
24 La Mare de Déu de la

Mercè
29. Diumenge XXVI durant

l’any. (Els Sants Arcàngels,
Miquel, Gabriel i Rafael)

.
(En negreta els dies de precepte)

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i
Adults.

Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.

La Catequesi serà els dissabtes d’11 a 12. Començarà el 5 d’octubre.
Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació, per a

joves els diumenges d’11 a 12 i per adults, els dissabtes d’11 a 12 

ABSÈNCIES

Mn. Xavier Riera del 3 al 8

ALTRES ACTIVITATS

*Grup d’Oració, divendres 27 de setembre a les 19,30h.

*Celebració del 91ª aniversari de la Fundació de l’Opus Dei: Dimecres 2
d’Octubre a les 19,00h.

*Visita guiada a la Sagrada Família de Barcelona, dissabte 19 d’octubre al matí.
Podeu reservar plaça a secretaria.


