
Gràcies Benet XVI
Amb la mort de Benet XVI, ens deixa un
sacerdot, un teòleg, un bisbe, un cardenal i
un Papa que es veia a si mateix com “un
humil treballador de la vinya del Senyor”.
Junt amb el dolor, és natural que donem
gràcies a Déu per la seva vida i els seus
ensenyaments. L'última lliçó del pontífex
alemany ha estat la discreció i sobrietat
amb què ha viscut des del 2013, dedicat a
la pregària (...).
En els seus gairebé vuit anys de pontificat,
Benet XVI ens ha deixat un gran patrimoni
espiritual i doctrinal, format per les
encícliques,Deus caritas est, Spe salvi,

Caritas in veritate; a més d'abundants exhortacions apostòliques i homilies. És
enormement ric el magisteri realitzat a través de les audiències dels dimecres, com
el referit a l'Església, als Apòstols i als Pares de l'Església, o el cicle d'audiències
sobre la pregària, que constitueix un tractat de gran bellesa i profunditat sobre el
diàleg amb Déu.
Tota la seva vida es podria recapitular en una preciosa frase que va pronunciar a la
missa d'inici del seu ministeri petrí: “No hi ha res més bell que deixar-se assolir per
l'Evangeli, per Crist”. Per a ell, la felicitat “té un nom, té un rostre: el de Jesús de
Natzaret, ocult a l'Eucaristia”.
Benet XVI va pilotar la barca de l'Església pel mar de la història amb els ulls posats
a Jesucrist, els “dies de sol i de brisa suau, dies en què la pesca ha estat abundant i
moments en què les aigües s'agitaven, el vent era contrari, i el Senyor semblava
dormir”. Però sabia que la barca era de Crist.
Benet XVI ha estat “un dels llums propers, persones que donen llum reflectint la llum
de Crist, oferint orientació per a les nostres vides”, com tan bellament expressava en
l'encíclica Spe Salvi.
El seu treball a la vinya de l'Església lÕhaurà fet mereixedor de les amoroses paraules
de Crist: “Vine, servent bo i fidel, entra a la casa del teu Senyor”. Bon Any Nou!
Mns. Fernando Ocáriz. (Prelat de lÕOpus Dei i col·laborador de Benet XVI)

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

LÕESGLÉSIA 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 a 20

(excepte els divendres tarda)

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

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

Homes

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous,dia 12, de 14Õ15 a 15Õ45

Calendari litúrgic   
1. Santa Maria, Mare de Déu.
3. Santíssim Nom de Jesús.
6. La Epifanía del Senyor.
8. El Baptisme del Senyor.
15. Diumenge II durant lÕany.
18 al 25. Octavari per la unió dels

cristians.
22. Diumenge III durant lÕany.
25. Conversió de Sant Pau.
26. Sants Timoteo i Titus.
29. Diumenge IV durant lÕany.

(En negreta els dies de precepte)

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

ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 13 al 15; del 20 al 22 i el 28
Mn. Lluís Tusquellas del 1 al 6; 17 i 18 i del 20 al 22

Mn. Michal Twarkowski del 1 al 6
Mn. Javier Jarne els dies 10,13,17 i 20

Full informatiu
Gener 2023

CURS PREMATRIMONIAL
del 6 al 10 de febrer de 2023 de 19.30 a 21.00.

Inscripcions a Secretaria o per mail a montalegre@montalegre.org
ENCÀRREC DE MISSES PEL 2023

Es poden encarregar a secretaria o per telèfon en horari de despatx.
*Aprendre a estimar-se: el divendres 13 de 19,30 a 21h.

*Grup dÕOració: el divendres 27 a les 19,30h

PEREGRINACIÓ A FÀTIMA 
del 24 al 26 de Març

Informació i Inscripcions a Secretaria


