
Contemplar la Passió de Crist
Ens apropem a la Setmana Santa i la
volem viure ben units al nostre Senyor, a
l'Església i a tota la humanitat,
especialment units als nostres familiars
i amics.
Durant la Quaresma hem procurat
preparar el nostre cor i la nostra ment
per poder endinsar-nos millor en el
misteri de la nostra salvació, cosa que
haurà produït en nosaltres el desig
intens de viure la Setmana Santa
contemplant i vivint la passió, mort i
resurrecció del nostre Senyor
Jesucrist.

Durant aquests dies tornarem a contemplar Crist sofrint i patint per nosaltres
precisament perquè ens estima amb bogeria. Tot ho pateix per tu i per mi. I
ho fa amb voluntarietat actual, lliurement, desitjant que també nosaltres ens
unim a Ell amb plena llibertat. Vol fer-nos germans seus, fills de Déu Pare.
Desitja que tots i totes tinguem vida sobrenatural, que corresponguem a tant
d'amor. Per això, mirem Crist, contemplem la seva Passió i mort i, així, no
només descobrirem una manera de comportar-nos sinó que descobrirem Déu.
Portarem la nostra ment i el nostre cor al Fill de Déu, Home com nosaltres i
Déu veritable, que estima i que pateix en la seva carn per la Redempció del món.
La gràcia divina ens capacita i ens disposa, durant aquests dies, per trobar-nos
amb Déu i ens facilita una unió més íntima i personal amb Nostre Senyor
Jesucrist, que repercutirà en benefici de les persones que més estimem i de
les més necessitades.
Considerar la Passió ens ajuda a ser més generosos en l'amor i en el sacrifici,
en la nostra expiació pels nostres pecats, en el nostre esforç per fer les
nostres feines i obligacions tan bé com sigui possible. En definitiva, com ens
diu Sant Agustí, la Passió de Crist és suficient per modelar completament la
nostra vida.
Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
HORARIS SETMANA SANTA
Dia 10 d’Abril, Diumenge de Rams

Benedicció dels rams a la Missa de les 12 h
Dia 14 d’Abril, Dijous Sant

Missa in Coena Domini a les 17h (bilingüe)
Dia 15 d’Abril, Divendres Sant

Via Crucis a les 12 h. 
Celebració de la Passió del Senyor a les 17h (bilingüe)

Dia 16 d’Abril, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 20 h (bilingüe)

Dia 17 d’Abril, Diumenge de Pasqua
Misses a les 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS
Tots els divendres de quaresma a les 18,30h. Divendres Sant a les 12h. 

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12.
4rt Diumenge, dia 24 de 10.15 a 12.

Homes

1er Dimarts, dia 5 de 19.30 a 21
1er Dijous, dia 7, de 14.15 a 15.45

Calendari litúrgic
5. Sant Vicenç Ferrer.
14. Dijous Sant.
15. Divendres Sant.
10.Diumenge de Rams.
17. Diumenge de Resurrecció.
24. Diumenge II de Pasqua.

Divina Misericòrdia.
25. Sant Marc.
27. Mare de Déu. de Montserrat.
28. Sant Jordi.
29. Santa Catarina de Sena.

(En negreta els dies de precepte)
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ALTRES ACTIVITATS
Aprender a estimar-se: el divendres 8 de 19,30 a 21h

Grup d’Oració: divendres 22 de 19,30h a 20,30h.
CURS PREMATRIMONIAL

del 2 al 6 de maig de 2022, de 19,30 a 21,00.
Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org

Romeria mes de maig a Torreciutat, dissabte 7 de maig. 
Inscripcions a Secretaria.

Full informatiu
Abril 2022

ABSÈNCIES

Mn. Javier Jarne del 9 al 13
Mn. Lluís Tusquellas del 13 al 18
Mn. Carlos Carrasco del 13 al 24

Mn. Michal Twarkowski del 13 al 17
Mn. Xavier Argelich del 19 al 23

Mn. Manel Mallol del 25 al 28

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.


