HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 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 (exc. divendres)
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 de 17h a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les
18h i fins a les 19h.
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 19 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

2º Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 16, de 14 15 a 15 45

ABSÈNCIES
Mn Michal Twarkowski i Mn. Javier Jarne del 3 al 9
Mn. Carlos Carrasco del 18 al 24
Mn. Luís Tusquellas el 8 i del 26 al 31
NOVENA A LA IMMACULADA
Del 30 de novembre al 8 de desembre, a les 18h, Missa, homilía i cant de la
Salve. El dia 8 a les 12h.
CURS DE RECÉS OBERT PER A DONES
Dies 14, 15 i 16 de desembre, de 9.30 a 13h.
CONCERT DE NADAL
El diumenge 19 després de la Missa de les 12, a càrrec de la Capella de Música
de Sant Pau del Camp
MISSA DEL GALL
Dia 24, a les 23h. A continuació, si és pot, hi haurà ressopó i nadales.
Joves: divendres 10 i 17, de 19,30 a 20,30h. Aprendre a estimar i grup oració.
CAMPANYA DE NADAL DE L ACCIÓ SOCIAL MONTALEGRE
Amb la generositat de molts estem duent a terme una campanya de Nadal
inoblidable. Moltes gràcies a tots.

Full informatiu
Desembre 2021
Calendari litúrgic.
30 al 8. Novena a la Immaculada
Concepció.
5. Diumenge II d Advent.
8. La Immaculada Concepció.
12. Diumenge III d Advent.
19. Diumenge IV d Advent.
25. Nativitat del Senyor.
26. La Sagrada Familia.
27. Sant Joan Evangelista.

Neix en una família
Ens estem preparant per celebrar, un any
més, el Naixement del Fill de Déu. L'Església
ens convida a viure aquestes setmanes
d'Advent amb l'esperança de la vinguda del
Senyor: Veniu Senyor Jesús! exclama la
litúrgia.

I el Senyor ve i neix a Betlem. Creix, aprèn
i assumeix les responsabilitats pròpies d'un
fill, d'un jove i d'un adult i es mostra el seu
poble com el Messies esperat, el Salvador i
(En negreta els dies de precepte)
Redemptor, donant vida per nosaltres, en
una família. Ens mostra així la meravella de
l'ésser humà i del do de la vida, perquè ens decidim a creure en Ell i seguir el camí
que ens condueix fins a Ell.
Per això és important fixar-nos en la vida del Nen-Déu des del seu naixement fins
a la seva mort. La seva vida transcorre al si d'una família. Neix en una família, té
la seva mare i el seu pare, creix en aquesta família, aprèn en aquesta família, ajuda
la família amb la seva feina, alegria i amb el seu amor. Assumeix la seva
responsabilitat davant de la mort de Sant Josep. La seva mare el segueix durant
els anys de predicació i anunci de la Bona Nova i és al costat d'Ell als peus de la
Creu.
En la Solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria conclourem l'any de Sant
Josep; el dia de Nadal celebrarem amb goig el naixement del Fill de Déu i l'endemà
la Festa de la Sagrada Família de Natzaret, dins de l'any especial dedicat a la
Família i a l'alegria de l'amor matrimonial. Per això volem viure intensament aquest
temps d'Advent, que ens parla d'aquesta meravellosa realitat de l'amor familiar. A la
família ens descobrim a nosaltres mateixos i descobrim els altres. És el nostre lloc, per
això és la nostra llar. El que és propi de cada persona és néixer i viure en família, com
ho van fer Jesús, Maria i Josep.
En muntar el pessebre demanem-li a la Sagrada Família que ens ajudi a redescobrir el
valor i el significat de la família, el valor i significat de la persona.
Bon Nadal!
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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

