HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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 a 20
(excepte els divendres tarda)

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 17 a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les
18 i fins a les 19h.

RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

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

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

ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 14 al 16 i del 21 al 23
Mn. Manel Mallol del 1 al 6 i del 8 al 14
Mn.Josep Miquel Bombardó el 12
Mn. Ferrán Rodríguez del 1 al 6
Mn. Javier Jarne tots els divendres del mes.
(joves)

CURS PREMATRIMONIAL

del 31 al 4 de febrer de 2022 de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org

ENCÀRREC DE MISSES PEL 2022

Es poden encarregar a secretaria o per telèfon en horari de despatx.
*Aprendre a estimar-se: el divendres 14 de 19,30 a 21h.
*Grup d Oració: el divendres 28 a les 19,30h
Informació de les obres de rehabilitació:Segons la Constructora les obres
s estan realitzan a bon ritme, al mateix que la campaya de donatius. En breu
començaren les tasques de neteja de les façanes dels patis Puig i Coromines.

Gener 2022
Calendari litúrgic

Imitar la Sagrada Família

1. Santa Maria, Mare de Déu.
2. Diumenge II de Nadal.
6. La Epifanía del Senyor.
9. El Baptisme del Senyor.
16. Diumenge II durant l any.
18 al 25. Octavari per la unió dels
cristians.
23. Diumenge III durant l any.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Sants Timoteo i Titus.
30. Diumenge IV durant l any.

La Sagrada Família de Natzaret és el
model de tota família i principalment de
les famílies cristianes. Aquests dies
nadalencs haurem contemplat moltes
vegades el portal de Betlem amb Jesús,
Maria i Josep. Probablement ens haurem
entretingut mirant les figures del
pessebre i deixant que el cor
s'enterneixi davant de tanta bellesa i
tants
ensenyaments
que
haurem
descobert una vegada més.En aquest inici
del nou any, ens fixarem en el model
(En negreta els dies de precepte)
familiar que representa la Sagrada
Família.
En
contemplar
l'escena
descobrim, en primer lloc, allò extern, l'estable, el pessebre que acull el Nen, la
palla escampada per terra, el bou i la mula que donen calor al lloc. Descobrim
l'alegria de Maria i de Josep, malgrat no haver trobat un lloc més digne perquè
neixi el Fill de Déu. I, a continuació, ens endinsem a l'interior dels personatges a
través de les seves mirades, que reflecteixen la bellesa de les seves ànimes, de la
seva resposta al voler de Déu, l'afecte i la tendresa en els seus gestos i paraules,
en actuar. Descobrim l'agraïment i les pregàries, les súpliques a Déu per ser fidels
a la seva missió, per saber correspondre a tanta gràcia rebuda.Si, a més, ens
traslladem a la llar de Natzaret seguirem descobrint tantes actituds i
manifestacions pròpies de l'amor familiar que ens portaran a viure-les a les
nostres famílies, amb un gran desig d'imitar la Sagrada Família perquè la nostra
sigui el més semblant a la família de Jesús. Veurem com s estimen, com es parlen,
com es comprenen, com s'ajuden els uns als altres, com treballen, com resen, com
socorren el necessitat, com tracten les amistats. I tot plegat realitzat amb una
gran llibertat i un gran esperit de servei. Si, amb abnegació i sacrifici, però, com
el que els mou és l'amor, fa la impressió que res costa, que tot es fa amb gran
facilitat i alegria. Quin gran exemple i model. Volem imitar la Sagrada Família.
Feliç Any Nou!
Mn. Xavier Argelich
Església de Santa Maria de Montalegre
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