HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissbte 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

Calendari litúrgic

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 i els primers divendres de mes després de la Missa de les 18 i fins a les
19,00h.

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i
Adults.
Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.
La Catequesi serà els dissabtes d 11 a 12. Començarà el 10 d octubre.
Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació, per a
joves els diumenges d 11 a 12 i per adults, els dissabtes d 11 a 12
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Dimarts, dia 15 de 10.30 a 12
3er Diumenge, dia 20 de 10.15 a 12

Setembre 2020

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21.00
2on Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 1 al 12
Mn. Xavier Riera del 11 al 16
ALTRES ACTIVITATS
*Grup d Oració, divendres 25 de setembre a les 19,30h.
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.
Dies 3 i 4 d octubre: Primeres comunions col·legi La Vall.
*A partir d octubre, els primers dimarts de mes, a les 10,30 Sant Rosari i
Comentari del Catecisme de l Església Católica, a la Capella de la Miraculosa.

6 Diumenge XXIII durant l any.
8. Naixement de la Mare de Déu.
12 Santíssim Nom de Maria.
13 Diumenge XXIV durant l any.
14 L Exaltaciò de la Sta. Creu.
15. Mare de Déu dels Dolors.
20. Diumenge XXV durant l any.
21. Sant Mateu, apòstol i
evangelista.
24 La Mare de Déu de la
Mercè.
27 Diumenge XXVI durant l any.
29. Els Sants Arcàngels, Miquel,
Gabriel i Rafael.
(En negreta els dies de precepte)

Amb la mirada posada en
Déu
Comencem un curs ben diferent a tots els
anteriorment viscuts. Per això, em sembla que
és el moment de preguntar-nos què espera Déu
de nosaltres en aquestes circumstàncies.
Segurament ja ens ho hem preguntat diverses
vegades en els últims mesos. Cada un haurà
anat o anirà trobant la resposta adequada si la
planteja en la presència de Déu, si sabem fixar
la nostra mirada en Ell.
En la intimitat del nostre cor sentirem la seva
resposta i obtindrem la força interior
suficient per acceptar-la i secundar-la.
Procurem iniciar el curs mantenint aquesta
mirada en Déu i descobrirem, a poc a poc, que
Déu espera de nosaltres que confiem
plenament en Ell i que sapiguem aprofitar
aquests moments per donar testimoni de la
veritat que només Ell conté.

Si tenim la mirada posada en Déu ens serà fàcil recórrer a Ell en tot moment, des de l'inici
del dia. Sabrem posar tots els nostres afanys, il•lusions i dificultats a la seva mà. Procurarem
treballar i fer totes les altres tasques habituals buscant l'amor de Déu i el servei als altres.
Per aconseguir-ho caldrà que siguem més piadosos, que tinguem cura de les pràctiques de
pietat que l'Església ha proposat sempre. Si resem i ens sacrifiquem trobarem la resposta a
tants interrogants que se'ns plantegen en el moment actual. Sabrem ajudar els altres a viure
de cara a Déu, descobrint el seu rostre i la seva mirada en tot el que fem, pensem i diem.
La manera de superar el mal físic o moral és a través de l'oració i la mortificació. La manera
de no caure, a hores d'ara, en la injustícia, en l'egoisme i en el pessimisme és resant i acudint
a les fonts de la gràcia, especialment l'Eucaristia, on es fa més visible la mirada de Déu.

Mn. Xavier Argelich
AGRAIMENT: a mn. Joan Juventeny pels seus 20 anys d'infatigable dedicació a
l'atenció pastoral de Montalegre i dels malalts. Li desitgem que el Senyor continuï
fent fructificar el seu ministeri sacerdotal en els seus nous encàrrecs pastorals.
Moltes gràcies Mn. Joan.
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