
Caminem junts, “Sínode per l’esperança”, Bisbat de Vic 

Fa poc temps en el nostre bisbat hem començat un 
temps extaordinari «Sínode diocesà». Un Sínode 
Diocesà és una assemblea eclesial extraordinària 
convocada pel bisbe i oberta a la participació de tota la 
comunitat cristiana, sense cap exclusió, per a discernir, 
escoltant l’Esperit Sant, els reptes pastorals que es 
presenten avui a l’Església. En el cas concret de Vic, i 
davant d’un “moment de grans transformacions socials 
que afecten de ple a l’Església”, el bisbe Romà ha 
considerat convenient convocar un Sínode per a 

discernir junts la voluntat de Déu per a la diòcesi de Vic i per afrontar la transmissió de la fe en el 
moment actual. L’objectiu principal del Sínode és, per tant, “poder prendre les decisions pastorals 
més conformes al voler de Déu per a la nostra Església diocesana”. A més de les aportacions de 
tots els fidels de la diòcesi, està previst escoltar el parer d’experts en els diferents temes i realitats, 
així com la veu de persones no creients. El Sínode consta de quatre fases principals, i ara estem 
en la fase participativa de grups sinodals que durarà 12 mesos. Tots, cristians o no, practicants o 
no, estem convidats a participar-hi i de donar el nostre cop de mà (cadascù de la seva manera) per 
el bon futur de la nostra esglèsia.  

Batejos i confirmacions el 12 de gener a l'església de Montserrat 

Dissabte, dia 11 de gener de 2020, festa del Baptisme del 
Senyor, en la celebració de l’Eucaristia de la parròquia de 
Montserrat van rebre el sagrament de la Confirmació de mans 
del nostre bisbe, Mons. Romà Casanova i Casanova, aquests 
quatre membres de les nostres parròquies: en Joan Camprubí 
Tambo, l'Àgata Porcel Paiva, l'Aleix Sánchez Viver i la Isabel 
Sitjà Castellarnau, i també a tres joves de la parròquia de Roda 
de Ter:  en Guiu Aguilar Rovira, en Maiol Arumí Suriñach i l'Ivan 
Gamero Colomo.  

La celebració va ser especialment entranyable, perquè 
a més del sagrament de la Confirmació, una de les joves, l'Àgata, 
va rebre els sagraments del Baptisme i l'Eucaristia. I, a més, el 
bisbe també va administrar el Baptisme a una germana seva 
més petita, la Tatiana. 
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PARRÒQUIA DE MONTSERRAT  

 Horari de misses  
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.  
• Dissabtes i vigílies de festa: 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.   
93 859 03 40  

  

Misses per celebrar  
Dissabte 25: 19: Miquel Ponce Andrés 
Diumenge 26: 12: - Anna Culell Riera,  
                            -Josep Feixes Autet 
Dimarts 28: 9: Domènec Vila Soldevila 
                            i família 
Dijous 30: 9:  
Dissabte 1: 19:    

  
 Enterraments  
  
• Dilluns, dia 20 de gener : Jordi Bruguera i Marginedes, 
84 anys 
  

 Col·lectes   
• Diumenge, dia 19 de gener: 56,72 €  

  

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
Horari de misses   
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda.  
• Dissabtes i vigílies de festa: 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 del migdia.  Tel: 93 859 03 40 

  Misses per celebrar  

Dissabte 25   20  Moisès Criballés   
Diumenge 26  11:   
Dilluns 27  19:      
Dimecres 29  19:     
Divendres 31   19:    
       

Enterraments  
 Dimarts, dia 21 de gener : Trini Vallbona i 

Serra, 84 anys 
 

 
 Col·lectes  
• Diumenge, dia 19 de gener: 69,34 €  
• Donatiu: 30 € 

 
 
 

 
 
 
 

 
Santuari de Rocaprevera  

 Horari de misses  
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.  
Despatx:  a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.   
93 859 03 40 i 93 859 06 37  
  
Missa per celebrar 

Diumenge 19      10: Climent Colomer Molas 

 

Col·lectes   

• Diumenge 19 : 59,55€  

• Lampadaris: 212,56 €  

  

AGENDA  
   
Activitats  Interparroquials  

  Càritas : Horari d'acolliment i atenció, cada 
dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, a la rectoria 
de Sant Feliu.  

 

Parròquia de Montserrat  
• Cada dilluns, 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.  
• Dimarts, dia 28 a les 8 del vespre, reunió de la 
Comissió parroquial per al santuari 
  
  

  
  
  

Full i Diàleg: 0,60 €  
 


