
Família i Santedat de vida
Aquest mes del Sagrat Cor de Jesús el
Papa Francesc ens convida a pregar per
les famílies cristianes de tot el món,
per cadascuna i per totes, perquè, amb
gestos concrets, visquin la gratuïtat de
l'amor i la santedat en la vida
quotidiana . Diumenge que ve, dia 26,
conclou l'any de la família “amoris
laetitia” i res millor que fer-ho resant
perquè realment tota família cristiana
sigui un reflex de l'amor de Déu. Amb
gestos petits i concrets manifestem
que ens estimem i que agraïm l'amor
que rebem.
El papa, també, ens anima a pregar
perquè visquem la santedat a la vida
quotidiana. L'any de la família conclou

precisament a la festa de Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, declarat
per Sant Joan Pau II com el sant de la vida ordinària. Aprofitem l'ocasió
per acudir a la intercessió d'aquest sant perquè ens obtingui de Déu la
gràcia de santificar-nos al nostre dia a dia, amb totes les activitats que
duem a terme.
“Que busquis Crist, que trobis Crist, que tractis Crist, que estimis Crist”
solia animar freqüentment Sant Josepmaria a tots els qui hi acudien. És
una bona manera de viure la santedat a la vida corrent i especialment a la
vida familiar. L'amor a la família és un camí personal de santedat per a
cadascú de nosaltres, que es recorre amb petits gestos de lliurament i
generositat, evitant perdre's en petits egoismes personals que ens
allunyen dels altres.
Als petits detalls de la vida familiar es construeix la santedat personal i
de tots els membres que la componen. Posem el cor en allò que fem, però
que sigui un cor a la mida del Cor de Crist i de la Verge Maria.
Mn. Xavier Argelich.

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 (excepte  divendres)

MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous des de les 17 fins a les 18

i els primers divendres de mes després de la Missa de 18,00h fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

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

Homes

1er Dimarts, dia 7, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 9 de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 21 de 19.30 a 21 

(per a joves)
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Calendari litúrgic
6. Diumenge de Pentacoste.
12. Diumenge de la Santíssima

Trinitat.
13. S. Antoni de Pàdua.
19. Santíssim Cos i Sang de

Crist.
23. Solemnitat del Naixament

de Sant Joan Baptista.
24. Sagrat Cor de Jesús.
25. Immaculat Cor de Maria..
27. Diumenge XIII de l’any.

Sant Josepmaria Escrivá
29. Sant Pere i Sant Pau. 

(En negreta els dies de precepte)

26 DE JUNY SANT JOSEMARIA 
Missa Solemne el dilluns 27 de Juny a les 19,00h.

.

Clausura de l’any de les FAMÍLIES: el 26 de juny a
les 10,30h a la Basílica de Sta. Mª del Mar.

ALTRES ACTIVITATS
Dissabte 4 a les 17h Primeres comunions de

Montalegre i Brafa.
Aprendre a estimar-se: divendres 10 de 19,30 a 21h.
Grupo d’Oració: divendres 1 juliol de 19,30 a 20,30.

CURS PREMATRIMONIAL
del 4 al 8 de juliol de 19,30 a 21,00.

Inscripcions a Segretaria o per mail a
montalegre@montalegre.org

ABSÈNCIAS DEL MES

Mn. Xavier Argelich días 1-4
Mn. Ferran Rodríguez días 1-4
Mn. Manel Mallol del 9 al 30


