
Pare en l’acollida
En aquest mes de maig, mes de Maria,
podem contemplar com Sant Josep rep a
casa seva a Maria. Transcorregut un cert
temps després de l'Encarnació del Verb,
Sant Josep decideix desfer en secret
l'acord matrimonial amb Maria, i ho
decideix així per ser un home just.
Mentre sant Josep considerava aquesta
decisió, "un àngel del Senyor se li va
aparèixer en somnis i li va dir: - Josep, fill
de David, no tinguis por de prendre Maria,
la teva esposa, perquè el que en ella ha
estat concebut és obra de l'Esperit Sant
. (...) Al despertar-se, Josep va fer el que
l'àngel de el Senyor li havia ordenat, i va

rebre a la seva esposa " (Mat. 1 18-24).

En tot moment Sant Josep actua en bé de Maria, no pensa malament, no recrimina,
no se sent ofès. Ans al contrari, intueix l'acció divina i decideix no interposar-se,
deixa que la seva dona segueixi el seu camí. I per això, tampoc li sorprèn que l'àngel
del Senyor se li presenti en somnis, no dubta d'ell i posa per obra de manera immediata
el que se li ha anunciat. I rep a casa seva a Maria. Quin exemple tan meravellós trobem
en el Sant Patriarca. Amb confiança, seguretat i fortalesa, i, segurament,
profundament agraït i enamorat, acull Maria a casa seva. Decideix compartir el misteri
redemptor amb ella, sense cabòries ni càlculs roïns del que suposarà aquesta resolució.
És conscient què rebre i acollir a Maria és el millor que li podia passar, encara que
canviïn de cop tots els seus plans i projectes. Simplement, es fia de Déu. Per Josep,
Maria és un gran regal que porta amb si un do major: el Fill de Déu.
Acudim a la intercessió de Sant Josep perquè nosaltres també sapiguem acollir a
Maria, perquè la introduïm a les nostres vides, la estimem i recorrem a la seva ajuda
maternal en tot moment i ens mostri el fruit beneït del seu ventre, Jesús. I procurem
pregar amb pietat i devoció el Sant Rosari, si pot ser, en família, demanant per la fi de
la pandèmia i per les necessitats de totes les famílies, especialment per les que estan
patint més les conseqüències econòmiques i morals de la pandèmia.  Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a 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.

RECESSOS DEL MES

Dones

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

Homes

2on Dimarts, dia 11, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 13, de 14’15 a 15’45
3er Dimarts, dia 11, de 19.30 a 21

Calendari litúrgic
1. Sant Josp Obrer.
2. Diumenge V de Pasqua.
9. Diumenge VI de Pasqua.
12. Beat Álvaro del Portillo.
13. Mare de Déu de Fàtima.
16. Diumenge VII de Pasqua.

Ascensión del Señor.
18. Beata Guadalupe Ortíz de L
23. Diumenge de Pentecoste.
24. Maria Auxiliadora.
30. Diumenge de la S.Trinitatat.
31. La vissitació de la Mare de Déu.

i Sta Maria de Montalegre. 
(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn.Josep M. Bombardó: del 8 al 13

Mn Manel Mallol: del 22 al 26
Mn. Xavier Argelich del 29 al 3. VI

Mn. Ferran Rodríguez: del 28 al 3.VI
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FESTA DEL BEAT ÁLVARO del PORTILLO dimecres 12 de maig i de la
Beata Guadalupe Órtiz de Landázuri el dimarts 18 de maig: A totes les

Misses d’aquests dies.
FESTA DE SANTA MARIA DE MONTALEGRE dilluns 31 de maig

Celebració a totes les Misses
Primeres comunions: El dissabte 5 de juny a les 17h.

Confirmacions: Diumenge 6 de juny a les 12h. Bisbe Auxiliar Mns. Javier
Vilanueva

Grupo de Oración: el divendres 28 de 19,30 a 20,30. Romeria a Montserrat el
diumenge 16.

Dimarts 11 a les 10,30h. Res del Sant Rosari i Comentari Catecisme de
l’Església Católica. (La Familía)


