
Pare treballador
Quan Jesús predica a Natzaret els seus
conciutadans es sorprenen i s’estranyen
dels seus coneixements i de la seva
eloqüència, arribant-se a preguntar: d'on li
ve a aquest tal saviesa i prodigis? No és el
fill de l'artesà? El coneixen per l'ofici de
sant Josep.
Sens dubte, sant Josep, va ser un Pare
treballador. Va exercir amb diligència i
responsabilitat el seu treball professional.
Ens el podem imaginar treballant al seu
taller, amb prestesa i mestratge, i alhora,
amb esforç i tenacitat, amb il•lusió per
realitzar una tasca ben feta, que satisfaci
als seus clients, lliurant puntualment i ben

acabats els encàrrecs rebuts. No sense gran encert, l'Església celebra la festa de
sant Josep obrer i el proposa com a model i exemple d'home treballador. Per això,
tots els que procurem realitzar les nostres tasques habituals cara a Déu, buscant
la seva Glòria, acudim sovint a la intercessió de el sant Patriarca.
Com a pare de família, sant Josep, va realitzar la seva tasca pensant en ella,
superant les dificultats i el cansament per amor a Jesús i Maria, no només per
portar el suport necessari a la llar, sinó perquè els estimava. Es va esforçar
sempre en complir la voluntat de Déu que incloïa protegir i sustentar a les
persones que se li havien confiat.
Com a bon Pare i treballador es va preocupar d'ensenyar l'ofici al seu fill, Jesús,
que va voler aprendre un ofici a l'igual que tots nosaltres. El va aprendre de sant
Josep i el va realitzar al costat d'ell durant molts anys. Aprenem també nosaltres
a realitzar les nostres tasques i treballs amb cura i responsabilitat, fent-les per
amor a Déu, als nostres éssers estimats i a tota la humanitat, conscients que el
treball i qualsevol ocupació honrada i digna ens perfecciona, ens santifica i porta
el món a Déu.
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, de 10 a 13 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20 (excepte

divendres)

MISSES mes de Juliol
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)
MISSES mes d’Agost

Diumenges i festius: 11, 12*, 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 19*

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous de 17h a 18h i els primers divendres després de la Missa de les 18h i
fins a les 19h

RECESSOS DEL MES
Dones

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

Homes

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

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

Full informatiu
Juliol 2021

Calendari litúrgic
3. Sant Tomàs, apòstol.
4. Diumenge XIV de durant

l'any.
11. Diumenge XV de durant

l'any.
16. Mare de Déu del Carme.
18. Diumenge XVI de durant

l'any.
22. Santa Maria Magdalena.
25. Diumenge XVII. Sant

Jaume, apòstol, patró de
Espanya, solemnitat.

(En negreta els dies de precepte)

Mn. Josep Miquel Bombardó del 5 al 26
Mn. Lluis Tusquellas del 5 al 26
Mn. Carlos Carrasco del 24 al 31

Mn. Manel Mallol del 26 al 30
Mn. Xavier Argelich el día 31

ABSÈNCIAS DEL MES

CURS PREMATRIMONIAL
Del 5 al 9 de Juliol de 2021

Per a parelles amb data de casament. Inscripcions a secretaria, per telèfon o per
correu electrònic.

Informació sobre les obres de rehabilitació
La rehabilitació s'ha iniciat pel cimbori i les teulades de les grades. S'estan

complint els terminis previstos. Abans de final de mes s'hauran restablert els 20
vitralls del cimbori totalment restaurats. Agraïm la comprensió i paciència davant

les molèsties que ocasionen les obres.


