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
MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

Novembre 2022

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.
Dones

RECESSOS DEL MES

3er Dimarts, dia 15, de 10.30 a 12
3er Diumenge, dia 20 de 10.15 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45

Curs Prematrimonial del 7 al 11 de Novembre
Per a parelles amb data de casament. De 19,30 a 21,00h.
Inscripciones en Secretaría o por teléfono.

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 18 al 20
Mn. Lluís Tusquellas del 24 al 27

ALTRES ACTIVITATS
Sessió aprendre a estimar-se el divendres 11 a las 19,30h, per a joves que
es plantegen el camí matrimonial.
*Grup dÕOració: divendres 25 de 19,30 a 20,30h.
PEREGRINACIÓ A FÀTIMA
del 24 al 26 de Març
Sessió informativa el divendres 25 de novembre a les 17h al saló dÕactes de
Montalegre.

Trdu de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa

Els dies 25,26 y 27 després de la Missa de les 18h a la Capella de la
Miaraculosa.

Calendari litúrgic
1. Tots Sants.
2. Commemoració de tots els
fidels difunts.
6. Diumenge XXXII del
Temps de durant lÕany.
13. Diumenge XXXIII del
Temps de durant lÕany.
20. Diumenge. XXXIV.
Jesucrist, Rei de l'univers.
27. Diumenge I dÕAdvent.
(Medalla Miraculosa.)
30. Sant Andreu, Apòstol.

Cridats a ser sants
El mes de novembre comença amb la celebració
de la solemnitat de Tots Sants. L'Església ens
convida a alegrar-nos per tots aquells que ja han
arribat a la Vida eterna, alhora que ens anima a
seguir oferint sufragis i oracions pels quals
esperen arribar aviat a gaudir definitivament
de Déu però necessiten encara acabar de
purificar-se al Purgatori.
Tots volem assolir la Vida eterna i ser comptats
entre el nombre dels sants perquè hem estat
cridats a ser sants des del mateix instant en
què rebem les aigües baptismals.

Sant és sinònim de benaurat, joiós, feliç. La
santedat és el do de Déu que satisfà totes les
aspiracions humanes; és la plenitud de la vida
cristiana que consisteix a unir-se a Crist, aprenent a viure com a fills de Déu amb la
gràcia de l'Esperit Sant i vivint la perfecció de la caritat. Qui aspira a la santedat
procura créixer constantment en aquesta unió amb Crist, sempre busca viure en Crist i
es deixa transformar per l'acció de l'Esperit Sant en la seva ànima. Qui és sant és Déu,
nosaltres som cridats a la santedat i ens correspon respondre lliurement a aquesta
crida. Un cop escollim ser sants Déu comença a fer la seva obra santificadora en
nosaltres. Aquesta elecció a la santedat ens porta a deixar fer a Déu la seva obra en
nosaltres a través dels sagraments, de la pregària, de l'escolta atenta de la Paraula, de
la feina ben feta i de les obres de caritat.
(En negreta els dies de precepte)

Déu ens crida a ser sants i ens vol sants però, parafrasejant Sant Agustí, no la durà a
terme sense nosaltres, sense la nostra correspondència a la gràcia i la nostra recerca
constant de la santedat. Per això és bo que sovint li diguem des del fons del nostre
ésser que sí, que vull ser sant.
La santedat -ens recorda sant Josepmaria- no consisteix a fer unes gestes extraordinàries,
sinó a complir amb amor els petits deures de cada dia. “Vols de debò ser sant? Compleix el
petit deure de cada moment: fes el que cal i està en el que fas”. Està a l'abast de tothom,
decidim-nos a ser sants!
Mn. Xavier Argelich
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