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 divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

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.

VIA CRUCIS
Tots els divendres a les 18,30
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 15 de 10.15 a 12.
3er Dimarts, dia 17 de 10.30 a 12.

2on Dimarts, dia 10 de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn Joan Juventeny: del 5 al 8
Mn. Xavier Argelich del 24 al 28
Mn. Lluís Tusquellas: del 23 al 29
ALTRES ACTIVITATS
MEDITACIÓ QUARESMAL: Dijous 5 de març i 2 d abril a les 19,30
CURSOS DE RECÉS OBERTS: Per a dones: dies 10, 11 i 12 de març de 9,30
a 13h. Per a homes: dies 2, 3 i 4 d abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Grup d Oració: Tots els dijous 19,30 a 20,30 i divendres 27 cinema: La Passió.
CICLE DE TEOLOGIA “Déu i l Ecologia integral”: dilluns 2, 9 i 16 de març
ales 19,30h a l Aula Magna de la Facultad de Filosofía de l UB

Peregrinació a Polònia en el centenari del naixament de S. Joan Pau
II. Del 28 d agost al 3 de setembre. información en la web de Montalegre.

Març 2019
Calendari litúrgic
1. Diumenge I de Quaresma.
8. Diumenge II de Quaresma.
15. Diumenge III de Quaresma.
19. Sant Josep, Solemnitat.
22. Diumenge IV de Quaresma
(Laetare)
23. Sant Josep Oriol.
25.L Anunciació del Senyor. Solem.
29.Diumenge V de Quaresma.

Meditar la Passió del Senyor
La quaresma ens disposa i prepara per
celebrar la passió, mort i resurrecció de
nostre Senyor Jesucrist. És un camí cap a
la Pasqua que és el centre de gravetat de
la història del món, és un tornar a l'Amor
etern, que es lliura a la mort de creu pels
nostres pecats i ressuscita victoriós per
donar-nos vida sobrenatural, vida en
l'esperit.

En el temps de Quaresma, l'Església ens
desperta de nou a la necessitat de
renovar el nostre cor i les nostres obres,
de manera que descobrim cada vegada
més la centralitat del misteri pasqual: Crist ens ha salvat, ens ha alliberat dels
lligams del dimoni.
(En negreta els dies de precepte)

Des de jove sacerdot, Sant Josepmaria, animava a meditar la Passió de el Senyor,
el misteri de la nostra redempció, l'amor de Déu per cada un de nosaltres que
pateix el insofrible per aconseguir-nos el perdó de les nostres ofenses; que
ofereix la seva vida perquè tinguem vida en Ell; que es deixa ultratjar per
mostrar-nos la força de la caritat veritable; que obre els braços a la creu per
abraçar-nos a tots; que vessa fins a l'última gota de la seva sang per purificar el
nostre cor i els nostres sentiments; que porta la creu a coll per enfortir la nostra
lluita diària; que lliura la seva vida al Pare per elevar-nos a la dignitat de filles i
fills de Déu; i que ressuscita per omplir-nos d'esperança i perquè siguem
testimonis davant del món de la seva obra salvadora.
La meditació de la passió ens portarà, en paraules del Papa Francesc, a mirar els
braços oberts de Crist crucificat i deixar-se salvar una vegada i una altra per Ell.
Ens portarà a desitjar la conversió, a pregar amb més intensitat, a sacrificar-nos
personalment perquè ell visqui en nosaltres, a mirar i tocar amb fe la carn de
Crist en tantes persones que pateixen. Ens portarà a confessar els nostres
pecats i creure en la seva misericòrdia que ens allibera de la culpa. Al costat de
la creu sempre trobarem a Maria.
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