HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges, de 10 a 13 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20

Full informatiu
Juliol 2020
(excepte divendres)

MISSES mes de Juliol
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)
MISSES mes d Agost
Diumenges i festius: 11, 12*, 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 19*
(*en castellà)
EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous i els primers divendres després de la Missa de les 18h i fins a les 19h

Dones

RECESSOS DEL MES

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

Homes

2on Dimarts, dia 14 de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 16, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIAS DEL MES
Mn. Manel Mallol del 3 al 24
Mn Xavier Riera, del 1 al 15
Mn. Joan Juventeny, del 15 al 22 i del 29 al 14 d agost
Mn. LluisTusquellas del 4 al 26

CURS PREMATRIMONIAL

Del 6 al 10 de Juliol de 2020
Per a parelles amb data de casament. Inscripcions a secretaria, per telèfon o per
correu electrònic.

Sagrada Família de Barcelona
MISSA EN SUFRAGI VÍCTIMES CORONAVIRUS

dia 26 a les 19h, presidida per l Arquebisbe de Barcelona, Excm. Card. Joan
Josep Omella.

Calendari litúrgic

3. Sant Tomàs, apòstol.
5. Diumenge XIV del Temps de
durant l'any.
11. Sant Benet, abat, patró de
Europa, festa.
12. Diumenge XV del Temps de
durant l'any.
16. Mare de Déu del Carme.
19. Diumenge XVI del Temps de
durant l'any.
22. Santa Maria Magdalena.
25. Sant Jaume, apòstol, patró de
Espanya, solemnitat.
26. Diumenge XVII del Temps
de durant l'any.

Reptes de la nova normalitat
La nova normalitat sorgida com a
conseqüència de la pandèmia soferta i
encara amenaçant ens porta a plantejarnos nous reptes, nous enfocaments o
maneres d'afrontar la vida en totes les
seves facetes: personal, familiar, social i
laboral. Decidim-nos a afrontar-los amb la
mirada posada en Crist i disposats a
actuar com Ell ens ensenya.

Sens dubte, una dels reptes més visible en
aquests moment és el d'afrontar la
situació de precarietat econòmica i laboral
en què es troben tantes persones i
famílies senceres. Són molts els esforços
que s'han fet fins ara i els que caldrà fer
d'ara endavant. Per poder arribar al major
(En negreta els dies de precepte)
nombre possible de famílies es requereix
l'ajuda i l'esforç de tots. En primer lloc
cal fonamentar bé la nostra vida en la pregària i en la vida sacramental per saber
descobrir què podem fer amb l'ajuda de Déu. El Senyor ens empenyerà a la
generositat envers els més vulnerables. Quantes iniciatives, en aquest sentit, han
sorgit aquests dies de pandèmia! A Montalegre som testimonis directes d'aquesta
generositat i solidaritat.
Un altre dels principals reptes és redescobrir el valor immesurable de la família
tal com l'ha previst Déu al crear a l'home i la dona. Aquests dies de confinament
quants hem agraït passar-los en família sota el mateix sostre o fent-nos present
amb vídeos trucades o d'una altra manera. L'estar pendent dels altres, el resar
junts, el passar més temps en família ha facilitat adonar-nos de la importància de
pertànyer a una família i, alhora, de pertànyer a la Família de Déu que és l'Església.
Donem gràcies i defensem la família cristiana buscant com millorar la nostra i com
facilitar als altres el redescobriment d'aquest gran bé.
Mn. Xavier Argelich
Església de Santa Maria de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tel. 93 301 43 47
www.montalegre.org
e-mail: montalegre@montalegre.org

