Full informatiu

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 17.30 a 20

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.

CURS DE RECÉS OBERT
Per a homes: dies 15, 16 i 17 d abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.

RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

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

2on Dimarts, dia 13 de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 6 al 11
Mn Manel Mallol: del 15 al 21
Mn. Lluís Tusquellas: el 7 i 8 idel 15 al 21
Mn. Carlos Carrasco: del 6 al 21
ALTRES ACTIVITATS
CINE-FORUM: Per a joves "La Cançó del meu Pare": dissabte, 10 a les 17h a
la sala d'actes de MontalegreDimarts 13 a les 10,30h.
Res del Sant Rosari i Comentari Catecisme Església Catòlica (El Parenostre).
Grup d Oració: Divendres 23 de les 19,30 a les 20,30.
Romeria mes de maig: El dissabte 1 de maig a Montalegre. Connectarem via
telemàtica amb el Santurio de Torreciutat i ens acompanyarà una imatge de Ntra.
Sra. De Torreciutat. A les 16.30 Exposició amb el Santíssim i rés de l'rosari. A
les 18h Santa Missa.

Abril 2021
Calendari litúrgic
4. Diumenge de Ressurrecció.
5. Sant Viçens Ferrer.
11. Diumenge II de Pasqua.
Divina Misericòrdia.
18. Diumenge III de Pasqua.
23. Sant Jordi.
25. Diumenge IV de Pasqua.
27. Mare de Déu de Montserrat.
29. Santa Catarina de Sena.

Pare en l obediència
Acabem de celebrar el misteri Pasqual, la
culminació de l'obra redemptora del Pare
realitzada pel Fill. Déu ens ha salvat, ens ha
redimit i ens ha fet fills seus. No se'ns
escapa que tot això és fruit de l'obediència
del Fill al Pare. Nostre Senyor Jesucrist ho
manifesta en moltes ocasions, ha vingut a
complir la voluntat del seu Pare.

Aquests dies passats, hem procurat
acompanyar el Senyor en la seva Passió i
mort i ens hem alegrat amb Ell en la seva
Resurrecció. Un dels moments de major
intensitat ha estat el de l'oració a l'hort de les oliveres, on, de manera punyent però
ben conscient i lliurement, dirigeix una petició a Déu Pare que acaba amb "però no es
faci la meva voluntat sinó la vostra ". I fruit d'aquesta obediència, d'aquesta
identificació amb el voler diví, tots els homes i dones de tots els temps hem estat
rescatats de l'esclavitud de pecat, del mal. Ara ja som fills de Déu amb veritable
llibertat. Alegrem-nos i estiguem agraïts, corresponent a tant Amor per nosaltres.
(En negreta els dies de precepte)

En sant Josep també trobem aquesta actitud obedient. La seva obediència s'encamina
a deixar obrar en ell i per ell al voler de Déu. Els plans de salvació de Déu es duen a
terme mitjançant l'obediència dels seus elegits. Sorprèn aquesta manera d'actuar
diví. Compta amb la nostra llibertat i, aquesta, es posa en pràctica i es fa gran obeint,
complint la voluntat de Déu.
A sant Josep se li manifesta el voler de Déu a través de la vida ordinària, corrent, a
través dels esdeveniments que ocorren al seu voltant i, principalment, mitjançant la
resposta afirmativa de la seva esposa, Maria, a la voluntat de Déu. Sant Josep, a
diferència de Maria, li arriba també aquest voler en els somnis. Quatre somnis que
l'ajuden a descobrir el que Déu espera d'ell en moments de major dificultat per
discernir correctament. I amb promptitud i decisió s'aixeca i els porta a terme, sense
dilació, sense dubtes ni temors, sense cap queixa i sense demanar explicacions. En
aquest temps pasqual procurem estar més atents a el voler de Déu i també veurem
meravelles al nostre voltant, perquè estarem deixant que Déu actuï.
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