
La missió educativa de la Família
No resulta gaire difícil entendre que –
com ha afirmat tantes vegades el
Magisteri de l'Església– «els pares són
els primers i principals educadors dels
seus fills». És un dret-deure que té la
seva arrel a la llei natural i, per això,
tots comprenen, encara que en algun cas
sigui només d'una manera intuïtiva, que
hi ha una continuïtat necessària entre la
transmissió de la vida humana i la
responsabilitat educadora.

Produeix un rebuig espontani pensar que
els pares es poguessin desentendre dels seus fills una vegada que els han portat
al món, o que la seva funció es podria limitar a atendre les necessitats físiques
dels fills, despreocupant-se de les intel•lectuals, morals i afectives. L'arrel
d'aquest rebuig natural és que la raó humana entén que l'àmbit primari per acollir
i desenvolupar la vida de l'home és la comunitat conjugal i familiar.

En el designi diví, la família, «és una comunió de persones, reflex i imatge de la
comunió del Pare i del Fill a l'Esperit Sant. La seva activitat procreadora i
educativa és un reflex de l'obra creadora de Déu». La transmissió de la vida és un
misteri que suposa la cooperació dels pares amb el Creador per portar a l'existència
un nou ésser humà, imatge de Déu i cridat a viure com a fill seu. I l´educació participa
plenament d´aquest misteri. Aquest és el motiu de fons pel qual l'Església ha afirmat
sempre que «per la seva pròpia naturalesa, la institució mateixa del matrimoni i l'amor
conjugal estan ordenats a la procreació i a l'educació de la prole i amb elles són
coronats com la seva culminació»
Pertany a l'essència del matrimoni l'obertura a la vida, que no es redueix a la
procreació sola dels fills, sinó que inclou l'obligació d'ajudar-los a viure una vida
plenament humana i en relació amb Déu. A exemple de la Sagrada Família, els pares són
cooperadors de la providència amorosa de Déu per dirigir la maduresa a la persona que
se'ls ha confiat, acompanyant i afavorint, des de la infància fins a l'edat adulta, el seu
creixement en saviesa, en edat i en gràcia, davant Déu i davant dels homes.

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
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 17.30 a 20
(exepte 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

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

Calendari litúrgic
2. La Presentació del Senyor.
6.Diumenge V de durant l’any.
11. Mare de Déu de Lourdes.
12. Santa. Eulàlia.
13.Diumenge VI de durant l’any.
20.Diumenge VII de durant l’any.
22. Càtedra de Sant Pere.
27.Diumenge VIII de durant

l’any.

(En negreta els dies de precepte)

Església de Santa Maria de Montalegre
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www.montalegre.org     e-mail: montalegre@montalegre.org

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 4 al 9 i del 22 al 24

Mn. Josep Miquel Bombardó del 10 al 16
Mn. Javier Jarne tots els divendres del mes

Full informatiu
Febrer 2022

CURSOS DE RECÉS OBERTS
Per a senyores: dies 28, 29 i 30 de març de 9,30 a 13h.

Per a homes: dies 31 de març, 1 i 2 d’abril, de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripcions a Secretaria

Informació obres de rehabilitació
A causa de requeriments imprevistos de l'administració pública, ja resolts, les

obres de rehabilitació han patit un retard inesperat. Per aquest motiu, en
comptes de finalitzar a finals de març ho faran a mitjans de maig.

Aprender a estimar-se: el divendres 11 de 19,30 a 21h

Grup d’Oració: Divendres 25 de 19,30 a 20,30


