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O Déu, o les riqueses. O l’un o l’altre. Perquè «ningú no pot servir dos amos», diu
insistentment Jesús (Mt 6,24‐34). El cor de la persona humana només es pot lliurar a un
amo. I l’oposat a Déu són les riqueses amb tot el que això representa. La invitació de Jesús
és a buscar per damunt de tot el Regne de Déu i a anar‐nos desempallegant de tots els
altres valors que volen prendre possessió del nostre cor. Sentir avui aquest evangeli ens
pot anar molt bé per emmarcar la Quaresma que estem a punt de començar.

Dimecres de Cendra, comença la Quaresma. És dimecres vinent, dia 5 de
març. Ens volem tornar a preparar el màxim de bé possible per a reviure la Pasqua del Senyor Jesús en la
nostra vida. Som convidats especialment a participar en la celebració de la Missa, amb la imposició de la
cendra en el nostre cap. A la parròquia de Montserrat, també hi celebrem l’Eucaristia, a les 9 del matí. A més,
per Quaresma…:
• Cada dia, a la missa, hi haurà una breu predicació que ens ajudi en el camí quaresmal.
• Cada divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a Rocaprevera, es resarà el Rosari i es farà el Via Crucis.
• En cada Diàleg d’aquest temps, mirarem que la reflexió ens ajudi a caminar vers la Pasqua.
• I, tal com ja fa uns quants anys que fem, hi haurà un petit curset per a aprofundir la nostra vida
cristiana, com sempre a partir del  lema pastoral d’enguany. El curset portarà per  títol: «Veniu!
Veureu i sentireu “L’alegria de l’Evangeli” (del papa Francesc)» i tindrà lloc els dissabtes dies 15 i
29 de març, a les 9 del vespre al Casal de Sant Feliu. Us podeu reservar les dates des d’ara! Ja sabeu
que tothom hi és ben convidat.

Més coses…

& Divendres passat, dia 21 de febrer, a l’església de l’Escorial de Vic, hi va haver les exèquies de la germana
Marciana Viñas  i Colomer, de 87 anys. Durant molts anys havia estat a  la comunitat de  les Carmelites
Vedruna de “Cals Avis”, entre nosaltres. Oportunament celebrarem l’Eucaristia per ella. Ja n’avisarem.

& Dimecres vinent, dia 5 de març, a les 9 del vespre hi ha una trobada de Formació de Càritas
Arxiprestal del Ter‐Collsacabra, al Casal de Sant Feliu.

& El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio. Dissabte vinent, dia 8 de març, d’1 a 2 del migdia, podeu
escoltar el programa de ràdio “Diàleg de les parròquies” per Ràdio Ona, al 107.4 de la FM. La
repetició el dimarts, dia 11 de març, de 8 a 9 del vespre.

& Formació bíblica. Dissabte vinent, dia 8 de març, a les 9 del vespre, a la sala de reunions del
Santuari de Rocaprevera, hi ha la trobada mensual que convoquem amb els lectors, i tots aquells
que  hi  vulgueu  venir,  per  aprofundir  sobre  les  lectures  bíbliques  dels  diumenges. Aquestes
trobades són obertes a tothom. Aprofitem‐ho!

& Avancem ja que diumenge vinent, dia 9 de març, a les 6 de la tarda, a Rocaprevera hi haurà un concert a
càrrec de Lluís Vilamajó, tenor, acompanyat de Xavier Díaz a la tiorba, a favor de la Campanya Solidària.



PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic):

divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 1 19:
Diumenge 2 12:
Dimarts 4 9: Domènec Vila Soldevila i família
Dimecres 5 9:
Dijous 6 9:
Dissabte 8 19: Família Sellabona Vilalta.

I Antònia Cubí Carrera (4t. aniv.)
Diumenge 9 12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 23 de febrer: 99,73 €.
• Donatius: 40,00 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses 
• De dilluns a divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festes: a les 8 del vespre.
• Diumenges i festes: a les 11 del matí.
& Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 9

del vespre i dimecres d’11 a 1.
F 938590340, 938590637.

Misses per celebrar
Dissabte 1 20:
Diumenge 2 11:
Dilluns 3 19:
Dimarts 4 19: A sant Antoni
Dimecres 5 19: Pels familiars de Montesquiu i Torelló
Dijous 6 19:
Divendres 7 19: Ànimes
Dissabte 8 20: Difunts del carrer Sant Feliu
Diumenge 9 11: Família Bartrina Carrera

& Enterraments
• Dissabte, dia 22 de febrer: Joan Plana Molas, 91

anys.
• Dissabte, dia 22 de febrer: Antoni Silvestre

Puerto, 44 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 23 de febrer: 166,12 €.
• Donatiu: 10,00 €.

Capella dels Sagrats Cors
& Horari de misses
• De dilluns a divendres, feiners: a 2/4 de 8 del matí.
• Dissabtes: a les 8 del matí.
• Diumenges i festes: a 2/4 de 9 del matí.

& Col·lectes
• Mes de febrer: diumenge, dia 2: 21,50 €; diumenge,

dia 16: 30,03 €; diumenge, dia 23: 29,40 €.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590637 i 938590340.

Misses per celebrar
Diumenge 2 10: Acció de gràcies
Diumenge 9 10: Manoli Corominas Serra (4t. aniv.)

Quaresma
Tots els divendres de Quaresma, a 2/4 de 5 de la

tarda, al Santuari, es resarà el Rosari i es farà el Via
Crucis.

& Col·lectes
• Mes de febrer: diumenge, dia 2: 53,20 €; diumenge,

dia 16: 87,80 €;  diumenge, dia 23: 43,71 €.
Lampadaris d’aquest mes: 714,65 €.

A G E N D A

& Interparroquial
• Divendres vinent, dia 7 de març, a les 8 del vespre,

als locals de la Rectoria de Sant Feliu,
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de
la Vall del Ges, convoca la pregària mariana
de cada mes.

• Divendres vinent, dia 7 de març, a 1/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de l’equip de
catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera.

• Dissabte vinent, dia 8 de març, a les 9 del vespre, a
la Sala de reunions del Santuari de Rocaprevera, hi
ha la trobada bíblica amb els lectors i tot
aquell que vulgui assistir-hi, per a aprofundir
sobre les lectures dels diumenges. Tothom hi pot
venir.

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 6 a

8 de la tarda, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dilluns vinent, dia 3 de març, a les 9 del vespre, hi
ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

• Dimecres vinent, dia 5 de març, a les 9 del vespre hi
ha una trobada de Formació de Càritas
Arxiprestal del Ter-Collsacabra, al Casal de Sant
Feliu.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dissabte vinent, dia 8 de març, a 3/4 de 7 de la

tarda, al Casal de Sant Feliu, hi ha la Catequesi
Familiar amb els pares i mares dels infants de
primer curs. Tot seguit, a les 8, hi ha la Missa
Familiar.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 2/4 de 9 del vespre, assaig del Cor

Parroquial, a l’església.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor

de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,50 €


