HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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
(divendres tarda no hi ha despatx)

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 15 de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 17, de 10.15 a 12

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 14 15 a 15 45
4rt Dimarts, dia 24, de 19.30 a 21

ABSÈNCIES
Mn.Josep M. Bombardó del 6 al 12
Mn. Javier Jarne los días 7, 8 i 14
Mn. Xavier Argelich del 31 al 4. VI
Mn. Ferran Rodríguez del 31 al 5.VI
Romiatge mes de maig a Torreciutat, dissabte 7 de maig.
FESTA DEL BEAT ÁLVARO del PORTILLO dijous 12 de maig i de la Beata
Guadalupe Órtiz de Landázuri el dimecres 18 de maig: a totes les Misses
d aquests dies.
FESTA DE SANTA MARIA DE MONTALEGRE dilluns 31 de maig
Celebració a totes les Misses i Confirmacions a la Missa de les 19h presidida
pel Bisbe Auxiliar Mns. Sergi Gordo.
Grupo d Oració: el divendres 27 de 19,30 a 20,30.
Aprendre a estimar-se: el divendres 13 de 19,30 a 21h.
Taula rodona pel 50è aniversari del traspàs de D. J.Mª Hernández Garnica
dimecres 25 de maig ales 19h.
Primeres comunions: El dissabte 4 de juny a les 17h.

Maig 2022
Calendari litúrgic
1. Diumenge III de Pasqua.
8. Diumenge IV de Pasqua.
12. Beat Álvaro del Portillo.
13. Mare de Déu de Fàtima.
15. Diumenge V de Pasqua.
18. Beata Guadalupe Ortíz de L
23. Diumenge VI de Pasqua.
24. Maria Auxiliadora.
29. Diumenge VII de Pasqua.
Ascensión del Señor.
31. La vissitació de la Mare de Déu.
i Sta Maria de Montalegre.

Maria, Reina de les Famílies
És ben conegut per tothom que el mes de
maig és el mes de Maria, la Mare de Déu.
Tots els anys procurem tenir-la més
present aquests dies, ficant-la en tot i en
cadascuna de les coses que fem durant la
jornada.

Aquest any dedicat a les Famílies podria
ser una bona ocasió per viure el mes de
Maria acudint-hi amb més freqüència com
la Reina de la Famílies. Maria és Reina de
l'univers i de tot allò creat, especialment
dels homes i dones incorporats a Crist pel
(En negreta els dies de precepte)
Baptisme i cridats a estendre el Regne de
Crist al món en les nostres circumstàncies
personals, familiars, professionals i socials. Busquem la manera que Maria ens ho
faciliti deixant que regni en tota la nostra vida. Com l'apòstol Joan, fiquem-la a la
nostra vida. Ella ens facilitarà que tot el nostre actuar, pensar i desitjar estigui
centrat en Crist.
Us animo a fixar-nos, especialment, en les virtuts familiars de Maria per poder
imitar-la i convertir-la així en autèntica Reina de les nostres Famílies i de la
Família de tots els batejats que és l'Església.
Comencem per tenir una imatge de Santa Maria en un lloc preferent de casa
nostra i a la nostra habitació, que rebi la salutació diària i les oracions de cada
membre de la família i de tota la família quan resem junts. Posem sota la seva
protecció a la nostra família de manera senzilla i espontània cada matí.
Incorporem algunes pràctiques de pietat mariana a la família o visquem amb més
constància i fervor les que ja vivim.
Busquem imitar Maria en el seu tracte maternal i familiar amb Jesús i Josep, el
seu esperit de servei, la seva amabilitat i afecte, la seva abnegació i la seva
dedicació atenta i desinteressada a les persones i a la llar. Deixem que ella Regni
i sigui Mare!
Mn. Xavier Argelich.
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