
Pare de la valentia creativa
El Papa Francesc ens presenta a Sant Josep com
Pare de la valentia creativa. Anem a reflexionar
una mica sobre aquesta expressió original del
Sant Pare.

Que Sant Josep sigui considerat com a Pare ho
tenim molt assumit i sorgeix del fet de ser
escollit per Déu perquè faci de Pare del seu Fill a
la terra. Des d'antic els cristians hem acudit a ell
com a "pare i senyor nostre". Ell realment va
exercir de pare de Jesús des del moment en que
va acollir a casa seva a Maria. Coneixem els
diversos passatges de l'Evangeli en què exerceix
aquesta paternitat. De la mateixa manera, acudim
a ell freqüentment buscant la seva intercessió
paternal.

Valentia és una virtut de l'ésser humà que
impulsa a executar una acció malgrat la por i

temor per les dificultats i riscos a sobrepassar. És una disposició personal d'afrontar de
manera prudent però decidida les situacions difícils i els problemes que se'ns presenten a la
vida corrent. Es tracta, sobretot, de realitzar en tot moment la voluntat de Déu. I aquesta
és l'actitud de Sant Josep davant tot allò que Déu li demana, fins i tot quan no acaba de
comprendre-ho o li pogués semblar contradictori enfront de la condició divina de Jesús, com
podria ser el fet de no ser hostejat o haver de fugir.

Creativa suposa posar l'enginy personal, no esperar que ens ho donin tot resolt. Sant Josep
busca complir la voluntat de Déu que se li manifesta en somnis o en les diverses situacions
que es van presentant, però el que no se li diu és com ha de dur-la a terme. És aquí quan entra
en joc la seva creativitat com veiem reflectit en el fet de buscar un lloc per al naixement
del Fill de Déu i arreglar-lo el millor possible, o quan organitza la fugida a Egipte i se les
enginya per viure en aquest país estranger, o quan decideix anar a Natzaret. "Quan ens
enfrontem a un problema podem detenir-nos i baixar els braços, o podem enginyar-nos-les
d'alguna manera. A vegades les dificultats són precisament les que treuen a la llum recursos
en cada un de nosaltres que ni tan sols pensàvem tenir "(Patris corde, 5).

Mn. Xavier Argelich.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissabte 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 (excepte  divendres)

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 des de les 17 fins a les 18

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

RECESSOS DEL MES
Dones

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

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 15 de 19.30 a 21 

(per a joves)
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Calendari litúrgic
6. Santíssim Cos i Sang de

Crist.
11. Sagrat Cor de Jesús.
12. Immaculat Cor de Maria.
13. Diumenge XI de durant

l’any.
(S. Antoni de Pàdua)

20. Diumenge XII de l’any.
24. Solemnitat del Naixament

de Sant Joan Baptista.
26. Sant Josepmaria Escrivá.
27. Diumenge XIII de l’any.
29. Sant Pere i Sant Pau. 

(En negreta els dies de precepte)

26 DE JUNY SANT JOSEMARIA 
Missa Solemne el dissabte 26 de Juny a les 12,00h.

.

NOVENA de las FaAMÍLIES: del 18 al 26 de juny a
les 18,30h

ALTRES ACTIVITATS
Dissabte 5 a les 17h Primeres comunions de

Montalegre, Terral, Braval i Brafa.

Confirmacions i festa de Sta. Maria de Montalegre:
El diumenge 6 de juny a les 12h. Celebració presidida
pel Bisbe Auxiliar de Barcelona Mns. Xavier Vilanova.

Amb la participació del Cor Betlem-Montalegre.
CURS PREMATRIMONIAL del 5 al 9 de juliol

ABSÈNCIAS DEL MES
Mn. Xavier Argelich días 1-3

Mn. Ferran Rodríguez días 1-3
Mn. Manel Mallol del 9 al 30


