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Quaresma V: la vida!

Pensant en aquells –adults– que havien de ser

batejats per Pasqua, les lectures quaresmals

dels diumenges els han parlat de l’aigua que

havia de néixer dins d’ells per calmar la set que provoca el

camí de la vida –l’aigua del Baptisme en la samaritana–; els

han parlat de la llum que han de tenir en el seu interior, llum

que  havia  de  fer  veure–hi  clar  en  la  vida  –la  llum  del

Baptisme en el cec de naixement–, i avui els parla de la Vida

divina, eterna,  la de Déu, que  tindran en  la vida humana,

moridora. És la Vida sacramental que es dóna en el Baptisme.

És  la Vida que va rebre Llàtzer  i que sentim avui en el text evangèlic (Jn 11,1‐45). Llàtzer és ressuscitat a

aquesta vida, però de ben segur la vida més important que ha rebut és la Vida de Déu que ara res ja no pot

matar ni fer desaparèixer. I la mateixa comunitat que ha demanat la Vida a Jesús per ell, és aquella comunitat

–l’Església– que l’ha d’ajudar a viure aquesta Vida: «Deslligueu‐lo i deixeu‐lo caminar.»

Formació bíblica

Dissabte vinent, dia 8 d’abril, 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. Aprofitem‐ho!

Horaris Setmana Santa

Juntament amb aquest Diàleg repartim el full dels Horaris de les celebracions de Setmana Santa

i  Pasqua.  Guardem‐lo  i  tinguem‐ho  present  per  a  poder  participar  com  cal  en  aquestes

celebracions. Són les més importants que celebrem al llarg de l’any. Són el centre de la nostra fe:

la celebració de la mort i la resurrecció de Jesús, la nostra Pasqua!

Celebració comunitària de la Unció dels Malalts

Per al dissabte, dia 22 d’abril, a les 5 de la tarda a Rocaprevera, amb la celebració de la missa

del diumenge, hi haurà la celebració comunitària del sagrament de la Unció dels Malalts,

tal com  ja hem  fet altres vegades. Tots els malalts  i persones grans –debilitades per  la

vellesa, encara que no patiu cap malaltia greu– que vulgueu rebre el sagrament –fins i tot

els qui ja l’han rebut en una altra ocasió i desitgeu tornar‐hi–, feu‐ho saber telefonant a:

Glòria Ordeig: 617417801, o bé els vespres a Mª Rosa Solanas: 938504150. I si necessiteu que us vinguem a

buscar també feu‐ho saber. Val la pena saber els que serem per a tenir‐ho tot ben preparat.



El “Diàleg” de les parròquies a la ràdio
Dissabte vinent, dia 8 d’abril, 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 és el dimarts, dia 11 d’abril, de 8 a

9 del vespre.

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: Esposos Pere Martínez i Anna

Requena i fills
Diumenge 2 12: Josep Barniol Terradelles (cap d’any)
Dimarts 4 9: Domènec Vila Soldevila i família
Dijous 6 9: A sant Antoni
Dissabte 8 19: Teresa Torrents Surinyach (6è aniv.) i

família
Diumenge 9 12: Esposos Manel Tuneu i Carme Roqué,

i Elvira Tuneu

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 de març: 98,83 €.

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: Montserrat Vivet Soler (cap d’any)
Diumenge 2 11: Josep Carbonés i Llúcia Sala
Dilluns 3 19:
Dimarts 4 19: Alfredo Vinent Giménez
Dimecres 5 19:
Dijous 6 20:
Divendres 7 11:
Dissabte 8 20:
Diumenge 9 11:

& Enterraments
• Divendres, dia 24 de març: Paquita Molas Canals,

88 anys.
• Dissabte, dia 25 de març: Abraham Izquierdo

Sánchez, 62 anys.
• Dimecres, dia 29 de març: Fernando Magro Vela,

81 anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 26 de març: 125,50 €.

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: Ànimes
Diumenge 9 10: Josep Coromina Colomer

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 març: diumenge, dia 5: 49,50 €; diumenge,

dia 12: 58,50 €; diumenge, dia 19: 48,50 €;
diumenge, dia 26: 21,50 €. Lampadaris d’aquest
mes: 864,50 €.

A G E N D A

& Interparroquial
• Dilluns vinent, dia 3 d’abril, a les 9 del vespre, hi ha

reunió de l’equip de la Campanya Solidària,
a la Rectoria de Sant Feliu.

• Divendres vinent, dia 7 d’abril, a les 8 del vespre, a
l’església de Sant Feliu, a la capella del baptisteri,
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 d’abril, a 2/4 de 10 del
vespre, hi ha trobada de formació amb l’equip
de catequistes, a la sala de reunions de
Rocaprevera. Estem treballant el llibre de
l’Apocalipsi amb les fitxes “Llegir la Bíblia en
grup”. Recordeu que la trobada és ben oberta.

• Dissabte vinent, dia 8 d’abril, 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.

& Parròquia de Sant Feliu
• Dimarts vinent, dia 4 d’abril, a les 9 del vespre, hi

ha reunió dels animadors de cant litúrgic de
la parròquia, al pis de la Rectoria.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dijous, a 1/4 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 €


