
La vida en Crist

Iniciem un nou curs i, com sempre, ho fem
plens d'il•lusió i d'esperança. Deixem
enrere un curs transcorregut entre
bastides, pols i soroll. Ara que veiem els
resultats ens adonem que ha valgut la pena.
Gràcies a tothom. Ens alegra que. malgrat
tots els inconvenients que produeixen unes
obres d'aquest calibre, hem pogut atendre
tota la feina pastoral i social del curs. Hem
donat sempre preferència a l'atenció
sacerdotal de l'Església.
Això és així perquè volem que la nostra vida
estigui centrada en Crist. És a dir, volem

viure en Crist, de Crist i per a Crist.
Per viure centrats en Crist el més important és estar centrats en l'Eucaristia, en els
sagraments i en la pregària. Crist és realment present a l'Eucaristia per això el cristià
viu d'Ella, aquí és on es realitza la trobada més gran amb Déu, on podem tractar-lo amb
més amor i unió. De com visquem la Missa dependrà tota la nostra vida. Podrem, doncs,
viure les nostres ocupacions habituals immersos a la Vida de Crist. Sabrem viure per a
Crist i, consegüentment, viure en Crist. Reconeixerem que sense Ell no som res, sense
Ell no hi podem res, sense Ell no hi ha esperança. Descobrirem que amb Ell tot canvia,
tot és Llum, tot adquireix el seu sentit veritable i s'omple d'autèntic valor i significat.
Amb Ell tot allò nostre ens il•lusiona, ho realitzem de bon ànim i confiats, amb iniciativa
pròpia, Ell ens empeny perquè busquem viure en Ell, d'Ell i per a Ell.
Conseqüència immediata d'aquesta manera de viure serà una gran alegria interior que
ni les dificultats, ni els errors, ni res no ens la podran arrabassar. Viure en Crist és la
felicitat. Si comencem el nou curs amb el desig ardent de viure en Crist sabrem posar
els mitjans per aconseguir-ho i per això ens endinsarem en la seva Vida, recordant les
paraules i el pas per la terra, tal com fa l'Església al llarg de l'any a través de la litúrgia
diària i de la dominical, seguint les seves empremtes a través de l'any litúrgic que no
és res més que el compendi de la Vida de Crist i el camí per assolir la meta: la vida en
Crist.
Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissbte de 9 a 14  i de 16 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)

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 de 17h a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les

18 i fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 18 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12

Homes
1er Dimarts, dia 6 de 19.30 a 21.00
2on Dijous, dia 8 de 14.15 a 15.45
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Calendari litúrgic
4 Diumenge XXIII durant lÕany.
8. Naixement de la Mare de Déu.
11 Diumenge XXIV durant lÕany.
12. Santíssim Nom de Maria.
14 LÕExaltaciò de la Sta. Creu.
15. Mare de Déu dels Dolors.
18. Diumenge XXV durant lÕany.
21. Sant Mateu, apòstol i evangelista.
24 La Mare de Déu de la Mercè.
25 Diumenge XXVI durant lÕany.
29. Els Sants Arcàngels, Miquel,

Gabriel i Rafael.
(En negreta els dies de precepte)

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i
Adults.

Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.

La Catequesi serà els dissabtes dÕ11 a 12. Començarà el 1 dÕoctubre pels de 2on
any i el 8 dÕoctubre pels de 1r any.

Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació, per a
joves els diumenges dÕ11 a 12 i per adults, els dissabtes dÕ11 a 12 Començaran el

primer cap de setmana dÕOcubre.

ABSÈNCIES

Aquest mes no hi ha absències de Sacerdots. Comuniquem que Mn. Carlos
Carrasco ha estat nomenat Rector de l'Església rectoral de Sant Josep de

Sevilla. Agraïm la seva col·laboració a Montalegre.
ALTRES ACTIVITATS

*Aprendre a estimar-se: divendres 9 de setembre a les 19,30h.

Dissabte 17 d'Octubre: Trobada de Famílies a Torreciutat 
* Mes d'Octubre, mes de l'Rosari: Rés del Sant Rosari de dilluns a dissabte a

les 17,15h.
*Grup dÕoració: divendres 23 a les 19,30h.

MISSA SOLEMNE D'ACCIÓ DE GRÀCIES per la finalització de les obres de
Rehabilitació de Montalegre: Dissabte 15 d'Ocubre a les 12h.


