
(joves)

Any de Sant Josep i de les
Famílies

Després d'un any marcat per
l'emergència sanitària i les seves
dràstiques conseqüències hem iniciat un
any amb l'esperança d'anar sortint
d'aquesta situació amb l'ajuda de Déu. I
per això, el Sant Pare ens convoca a
viure-ho d'una manera molt especial:
dedicant-lo a Sant Josep i, a partir de la
festivitat d'aquest sant, també a les
famílies.

El passat 8 de desembre, solemnitat de
la Immaculada Concepció de Maria, el
papa Francesc ens sorprenia gratament

amb la proclamació d'un any especial dedicat a Sant Josep amb motiu del 150
aniversari de la proclamació d'aquest sant baró com a patró de l'Església
Universal. Per a tots nosaltres és un motiu de gran alegria poder transcórrer tot
aquest any que acabem d'iniciar sota el patrocini de Sant Josep.

Durant aquest any procurarem apropar-nos més a la figura entranyable de Sant
Josep. Ho farem seguint a Papa Francesc que, en la seva carta apostòlica "Amb
cor de Pare", amb la qual convoca aquest any especial, ens el presenta com a Pare
estimat, Pare en la tendresa, Pare en l'obediència, Pare en l'acollida, Pare de la
valentia creativa, Pare treballador i Pare a l'ombra.

La figura de Sant Josep ha estat molt present en la pietat i ensenyaments de
l'Església, per això, ens serà fàcil tractar-lo i conèixer-lo més provocant en cada
un de nosaltres grans desitjos d'imitar-lo, aprenent a estimar més Jesús i Maria.
També provocarà en nosaltres bons desitjos d'estimar més l'Església i acostar
més gent a l'Amor de Déu. 

Sant Josep és el cap de família de la Sagrada Família de Natzaret. Al coincidir en
bona part d'aquest any les dues intencions del sant Pare pot ser una bona ocasió
perquè tots posem les nostres famílies sota el patrocini d'aquest Sant.
Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

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 a 20

(excepte els divendres tarda)

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

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 17 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 19, de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 12, de 19.30 a 21
2on Dijous,dia 14 de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic   
1. Santa Maria, Mare de Déu.
3. Diumenge II de Nadal.
6. La Epifanía del Senyor.
10. El Baptisme del Senyor.
18 al 25. Octavari per la unió dels

cristians.
17. Diumenge II durant l’any.
24. Diumenge III durant l’any.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Sants Timoteo i Titus.
31. Diumenge IV durant l’any.

(En negreta els dies de precepte)

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

ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 14 al 17
Mn. Carlos Carrasco del 1 al 6
Mn. Manel Mallol del 9 al 15

Mn.Josep Miquel Bombardó del 29 al 31

Full informatiu
Gener 2021

CURS PREMATRIMONIAL
del 1 al 5 de febrer de 2021 de 19.30 a 21.00.

Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org

ENCÀRREC DE MISSES PEL 2021
Es poden encarregar a secretaria o per telèfon en horari de despatx.

Grup d’Oració: el divendres 22 a les 19,30h
*Dimarts 12 de gener, 10,30h, res del sant. Rosari i comentario del Catecisme

de l’Esglèsia Catòlica.


