Full informatiu

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 dijous de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20; divendres de 10,30 a 13
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

Homes

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12

2on Dimarts, dia 11 de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 13 de 14.15 a 15.45

Curs Prematrimonial del 3 al 7 de Febrer

Per a parelles amb data de casament. De 19,30 a 21,00h.
Inscripciones en Secretaría o por teléfono.
ABSÈNCIES
Mn. Manel Mallol del 1 al 5 i del 21 al 26
Mn. Xavier Riera del 14 al 16

ALTRES ACTIVITATS
*V Jornades de Teologia: “Déu i l ecologia integral”: 24.II y 2.9 y 16.III de
19,30 a 21h. Informació i Inscripcions a introduccioteologia@gmail.com
*Grup d Oració: divendres 28 de 19,30 a 20,30h.
TAULA COL·LOQUI: SANTES DEL SEGLE XXI
amb D. José Carlos Martín de la Hoz, Oficina de les Causes de canonització
de l Opus Dei, el dijous 13 a les 19,00h, amb motiu dels 90 anys de l inici de la
labor de l Opus Dei amb dones.

Cursos de recés oberts

Per a dones: 10, 11 y 12 de març de 9,30 a 13h.; Per a homes: 2,3 y 4 d abril.
Inscripcions a Secretaria.
Peregrinació a Polònia en el centenari del naixament de S. Joan Pau II.
del 28 d agost al 3 de setembre. informació a la web de Montalegre.

Febrer 2020
Calendari litúrgic

2. Diumenge IV. La Presentació del Senyor.
9. Diumenge V de dur. l any.
11. Mare de Déu de Lourdes.
12. Santa. Eulàlia.
14. Sants. Cirili i Metodi.
16. Diumenge VI de dur. l any.
22. Càtedra de Sant Pere.
23. Diumenge VII dur. l any.
26. Dimecres de Cendra.

Camí de santedat en el món

El 14 de febrer de 1930, mentre
celebrava la Santa Missa, sant
Josepmaria Escrivà de Balaguer, va
percebre que el camí de santedat enmig
del mon que el Senyor li havia fet veure
un any i mig abans, també era per a les
dones, en contra d'allò que inicialment
havia entès. Des d'aquest moment, amb
una gran alegria, va començar a difondre
el carisma rebut entre les dones, obrint
(En negreta els dies de precepte)
horitzons inesperats de vida espiritual,
familiar i professional. Cridades a
aportar al mon, a l'Església i a les famílies el seu gran potencial humà i
espiritual, amb les característiques pròpies de la feminitat.
En aquest sentit, sant Josepmaria afirmava que la dona està cridada a dur
a la família, a la societat civil, a l'Església, una cosa característic, que li és
propi i que només ella pot donar: la seva delicada tendresa, la seva
generositat incansable, el seu amor pel concret, la seva agudesa d'enginy,
la seva capacitat d'intuïció ... Escrivà encoratjava a les dones a afirmar
conscient i decididament la seva diversitat: a descobrir, acceptar i
desenvolupar els propis talents.
Aquest plantejament ha portat a dignificar en molt la funció de les dones,
a reconèixer la igualtat essencial entre l'home i la dona en el que és comú
a la naturalesa humana i a ressaltar el que és propi i desigual de la dona en
bé de la humanitat, enriquint-la en tots els sentits. Donem gràcies a Déu
pels 90 anys, el pròxim dia 14, d'aquest meravellós camí de santedat en el
món.
Mn. Xavier Argelich.
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