
Sota el mantell de Maria
Arribem al mes d'agost i continuem sota
l'ombra, no petita, de la pandèmia. Situació
que ens porta a afrontar un mes,
tradicionalment dedicat al descans, d'una
manera diferent a l'habitual. Però no per
això deixarem que decaigui el nostre ànim i
la nostra esperança. Si som homes i dones
de fe també ho serem d'esperança.
La Solemnitat que celebrarem a meitat de
mes, l'Assumpció de la Mare de Déu al cel
en cos i ànima, ens brinda l'oportunitat
d'acollir-nos, un cop més, a la seva protecció
maternal i afrontar la situació actual amb
més visió sobrenatural i, per tant amb
confiança plena en Déu.
Les paraules del papa emèrit, Benet XVI,

parlant d'aquesta festa ens poden facilitar tenir aquesta actitud esperançadora: "En
aquesta solemnitat de l'Assumpció contemplem Maria: ella ens obre a l'esperança, a un
futur ple d'alegria i ens ensenya el camí per assolir-la: acollir en la fe el seu Fill; no
perdre mai l'amistat amb ell, sinó deixar-nos il•luminar i guiar per la seva Paraula;
seguir-lo cada dia, fins i tot en els moments en què sentim que les nostres creus
resulten pesades. Maria, l'arca de l'aliança que està al santuari de cel, ens indica amb
claredat lluminosa que estem en camí cap a la nostra veritable Casa, la comunió
d'alegria i de pau amb Déu. "
La imatge de Santa Maria de Montalegre ens convida a ficar-nos sota el seu mantell,
aquest mantell ampli, estès, perquè tots hi capiguem; perquè ningú quedi exclòs de la
seva maternal protecció. Acudim a Ella amb confiança, resem amb fe per superar les
conseqüències negatives de la pandèmia. Com ens aconsella sant Josepmaria: "crida-la
fort, t'escolta". Maria sempre escolta les nostres peticions. En aquests moments de
major dificultat li demanem que es mostri com a Mare, que aboqui sobre nosaltres
l'esperança segura que només pot atorgar-nos el seu Fill, Jesucrist. Aquesta esperança
és certesa que, amb l'ajuda de tots, afrontarem amb serenitat les dificultats i les
superarem. Com hem fet fins ara.
Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13  i de 18 a 20

Diumenges, de 10 a 13 i de 18 a 20

Despatx: tancat durant tot el mes. Per a quasevol necessitat dirigir-se als
preveres o al sagristà.

MISSES
Diumenges i festius: 11, 12* i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12 i 19* 

(aquest mes no hi haurà Missa de 18)
(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i el primer divendres de les 18,15h fins a les 19h

RECESSOS DEL MES

Dones

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

Homes

2on Dimarts, dia 11 de 19.30 a 21
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Full informatiu
Agost 2020

Calendari litúrgic
2. Diumenge XVIII durant l’any.
4. Sant Joan Mª Vioanney.
6. La Transfiguració del Senyor.
9. Diumenge XIX durant l’any.
15. L’Assumpció de la Mare de

Déu, Solemnitat.
16. Diumenge XX durant l’any.
22. Santa Maria Reina.
23. Diumenge XXI durant l’any.
24. Sant Bartomeu, apòstol.
29 Martiri de Sant Joan Baptista.
30. Diumenge XXII durant l’any.

(En negreta els dies de precepte)

Mn. Xavier Argelich del 9 al 14
Mn. Ferran Rodríguez del 1 al 17

Mn Xavier Riera, del 1 al 23
Mn. Joan Juventeny, del 1 al 14 
Mn. LluisTusquellas del 8 al 29

ABSÈNCIAS DEL MES

CATEQUESI CURS 2020-21
1ª Comunió
Post Comunió

Confirmació: joves i adults
Iniciació cristiana

Inscripcions a partir del 25 d’ agost fins a finals de setembre.

ACTIVITATS DE SETEMBRE
Dissabte 12, a les 17h Primeres comunions de Montalegre.

Divendres 18: a les 19h Confirmacions.
Dies 26 i 27: Primeres comunions col·legi La Farga.


