HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 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: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

Octubre 2020

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous di els primers divendres de mes després de la Missa de les 18 i fins a
les 19h.
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 18 de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 20, de 10.15 a 12

1er Dimarts, dia 6, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 8, de 14.15 a 15.45

Calendari litúrgic

2. Sants Àngels de la Guarda.
Aniv. Fundació de l Opus Dei.
4 Diumenge XXVII de durant
l anyi.
5.Tèmpores d acció de gràcies.
7. Mare de Déu del Roser.
11 Diumenge XXVIII de
durant l any.
12.La Mare de Déu del Pilar.
15. Sta. Teresa de Jesús.
18 Diumenge XXIX de durant
l any.
24 Sant Antoni Maria Claret.
25 Diumenge XXX de durant
l any.
En negreta els dies de precepte.

Catequesi de Primera Comunió
Els dissabtes d 11 a 12
Començarem el dissabte 10 d octubre

Catequesi de Confirmació de joves
Els diumenges d 11 a 12
Començarem el diumenge 11 d octubre
ABSÈNCIES
Mn. Carlos Carrasco del 16 al 18
Mn. Lluís Tusquellas el dia 30

Activitats del mes
*2 d Octubre a les 19h Missa en el 92è aniversari de la Fundació de l Opus Dei
* Martes 3 de noviembre, 10,30h, rezo del sto. Rosario y comentario del
Catecismo *Grup d Oració: dissabte 26 de 19,30 a 20,30h.
Curs Prematrimonial del 9 al 13 de novembre de 19,30 a 21h.

Rehabilitar Montalegre
L'Església de Santa Maria de Montalegre
va ser construïda l'any 1902, en
substitució d'una capella anterior molt
més petita, per donar cabuda a tots els
nens, nenes, joves i adults acollits a la
Casa de Caritat de Barcelona. Al llarg
d'aquests més de cent anys s'han anat
fent els treballs de manteniment i
millores necessaris perquè el Temple
tingués la major dignitat possible. Però
alhora, s'han destinat molts recursos per
poder dur a terme la seva funció
assistencial, al començament, als orfes i
abandonats i posteriorment als més
necessitats i vulnerables. I així
continuarem fent-ho amb l'ajuda de Déu i
de tants benefactors.

Ara, però, ha arribat el moment, pel
deteriorament de l'estructura de
l'edifici, d'afrontar una profunda rehabilitació de l'Església, començant per la
sostrada i les façanes, greument danyades per les filtracions d'aigua de les
pluges i pels ensorraments , fa anys, d'alguns edificis que estaven annexos a
l'Església. Després afrontarem la reparació de les vidrieres de gran bellesa i
valor artístic i espiritual. En aparença pot donar la impressió que no cal
realitzar una obra de tal calibre, però l'avaluació tècnica de l'estat de l'edifici
certifica la magnitud de la feina a realitzar.
Amb l'ajuda generosa de tots, com sempre ha estat, aconseguirem dur a terme
aquesta rehabilitació perquè Montalegre continuï amb la seva tasca pastoral i
assistencial i més en aquests moments de major dificultat per a tots a causa
de les circumstàncies actuals. Santa Maria de Montalegre manté sempre el seu
mantell estès per donar aixopluc i protecció a tots els que recorren
confiadament a Ella. Entre tots protegirem la seva Casa
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

