HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges, de 10 a 13 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20

Full informatiu
Juliol 2022
(excepte divendres)

MISSES mes de Juliol
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)
MISSES mes d Agost
Diumenges i festius: 11, 12*, 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 19*
(*en castellà)
EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous de 17h a 18h i els primers divendres després de la Missa de les 18h i
fins a les 19h

Dones

RECESSOS DEL MES

3er Diumenge, dia 17 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 12 de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 14 de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIAS DEL MES
Mn. Josep Miquel Bombardó del 5 al 26
Mn. Lluis Tusquellas del 5 al 26
Mn. Michal Twarkowski del 14 al 21
Mn. Carlos Carrasco del 19 al 27

CURS PREMATRIMONIAL

Del 4 al 8 de Juliol de 2021
Per a parelles amb data de casament. Inscripcions a secretaria, per telèfon o per
correu electrònic.
Organització de la inauguració de Montalegre ja restaurat
Un cop hagin conclòs les obres de rehabilitació de Santa Maria de Montalegre i
conclòs el període estival, Celebrarem diversos esdeveniments per donar a
conèixer el que s'ha fet i restaurat i per agrair a Déu i la seva Mare que s'hagi
pogut dur a terme aquesta immensa obra. Quan s'hagin concretat i sapiguem les
dates, s'anunciarà oportunament.

Calendari litúrgic
3. Diumenge XIV de durant
l'any.
10. Diumenge XV de durant
l'any.
16. Mare de Déu del Carme.
17. Diumenge XVI de durant
l'any.
22. Santa Maria Magdalena.
24. Diumenge XVII de durant
l any.
25. Sant Jaume, apòstol, patró de
Espanya, solemnitat.
31. Diumenge XVIII de durant
l any.

Un bon regal a la Verge
Portem més d'un any amb les obres de
rehabilitació de la nostra estimada
Església de Santa Maria de Montalegre i
tots esperem que s'acabin aviat. Som al
tram final i confiem que durant aquest mes
estiguin acabades.

Des d'aquí vull transmetre el nostre més
sincer agraïment a tots els que heu fet
possible aquesta gran obra, amb la vostra
pregària, la vostra ajuda econòmica, amb la
vostra paciència davant les incomoditats,
soroll, pols i un sense fi de circumstàncies
diverses ocasionades pel desenvolupament
dels treballs de rehabilitació. Gràcies a
tots de tot cor. I un agraïment molt
(En negreta els dies de precepte)
especial a les persones que silenciosament
i amb molta feina, setmana a setmana, han
fet possible que el temple estigui net i disposat per a la celebració de les Misses
dominicals. Estic segur que el Senyor i la seva Mare estan molt contents amb allò
que hem fet. A més, hem comptat amb la intercessió en tot moment del servent
de Déu Josep Maria Hernández Garnica i de tants altres sants.
Podríem relatar moltes anècdotes succeïdes durant aquest temps d'obres.
Gairebé totes quedaran a la intimitat dels protagonistes i al record dels que les
han viscut. No obstant, m'agradaria ressaltar-ne una que resumeix totes, així com
tot l'esforç dels treballadors, donants, feligresos i sacerdots: La d'una bona
senyora que des del principi volia fer un donatiu per a les obres i no veia la manera
de fer-ho , però tenia molt clar que volia fer-ho, ja que ella i la seva família volien
fer-li un regal a la Verge Maria, i al final van aconseguir fer-ho i experimentar una
gran alegria i goig.
Penso que entre tots hem fet un gran i bon regal a la nostra Mare la Verge Maria,
que ens seguirà guiant i protegint en el nostre camí cap al seu Fill.
Mn. Xavier Argelich
Església de Santa Maria de Montalegre
Valldonzella,13 / Montalegre, 7. 08001 Barcelona. Tel. 93 301 43 47
www.montalegre.org
e-mail: montalegre@montalegre.org

