HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

(joves)

Gener 2020

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
(excepte els dimecres tarda)

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

Homes

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

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

ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 19 al 24
Mn. Xavier Riera del 1 al 6
Mn. Lluís Tusquellas del 1 al 6 i el dia 22
Mn. Ferran Rodríguez del 1 al 6

CURS PREMATRIMONIAL
del 3 al 7 de febrer de 2020, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org

ENCÀRREC DE MISSES PEL 2020
Es poden encarregar a secretaria o per telèfon en horari de despatx.
PELEGRINACIÓ A POLÒNIA CENTENARI DEL NAIXAMENT DE S. JOAN
PAU II
Del 28 d’agost al 3 de setembre de 2020. Oberta la inscripció.
Grup d’Oració: el divendres 24 a les 19,30h

En començar un nou any

Calendari litúrgic

Tot inici d'any suposa un al·licient per
renovar els bons desitjos de millorar i no
repetir els errors comesos en l'any que
acabem de deixar. Però, a la vegada, no
podem oblidar tot el camí recorregut fins
ara amb totes les coses bones dutes a
terme. D'aquí, que, en començar un nou
any, fem una mica de balanç de l'any
anterior i donem gràcies a Déu per tantes
bondats rebudes, per la nostra feina ben
feta, pels nostres esforços per ser millors
i perquè també hem sabut aprendre dels
nostres errors i hem procurat corregirlos. També donem gràcies a Déu perquè
ens ha ajudat sempre i ens ha perdonat
sempre que hem anat a Ell penedits. Si mirem enrere només hauríem de tenir motius
per a ser agraïts a Déu i a tantes persones que ens envolten i ens estimen. I així és
com us animo a començar aquest any.

1. Santa Maria, Mare de Déu.
3. El Santíssim Nom de Jesús.
5. Diumenge II de Nadal.
6. La Epifanía del Senyor.
12. El Baptisme del Senyor.
18 al 25. Octavari per la unió dels
cristians.
19. Diumenge II de durant
l’any.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Diumenge III de durant
l’any.
(En negreta els dies de precepte)

Donem gràcies i formulem propòsits de seguir avançant pel camí correcte, aquell que
ens assenyala nostre Senyor Jesucrist. Redrecem el que calgui redreçar, reforcem el
que calgui reforçar, emprenguem el que encara hem d'emprendre, mantinguem-nos
ferms en les nostres conviccions encertades i siguem constants en la nostra vida
cristiana, amb desitjos d'apropar-nos més i més a Déu. Que Ell sigui realment la fi i
l'objecte de la nostra existència. Per a això és important tenir una sòlida formació i
viure amb constància aquelles pràctiques de pietat que acostumem a fer o que ens
proposem viure a partir d'ara.
Aquest any celebrarem el centenari del naixement de Sant Joan Pau II i, per aquest
motiu, hem organitzat un pelegrinatge a Polònia a finals de l'estiu vinent. La seva vida
i el seu magisteri com a Papa és un estímul per buscar enamorar-nos més de Déu i de
la Mare de Déu, a través dels sagraments i de les pràctiques de pietat: com pregava!,
com resava el Rosari!, l'Àngelus! i tantes altres manifestacions de pietat de les que
molts hem estat testimonis i ens han servit per mantenir-nos segurs en el camí emprès,
el camí que condueix a la trobada definitiva amb Déu. Bon Any nou!
Mn. Xavier Argelich
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