
Comencem la Quaresma 
Dimecres d’aquest setmana començarem el temps de Quaresma, en el qual estem 
cridats a fer un camí de pregaria i de conversió. Aquest temps comença amb un ritu o 

un gest de la imposició de les cendres, un gest 
que ens recorda l’antic gest de l’admissió a la 
celebració de la penitència pública. Avui, amb 
aquest gest ens reconeixem, públicament, 
comunitàriament, des del celebrant al darrer 
fidel, pecadors, però oberts a la conversió. 
Reconeixem la nostra condició i el nostre origen 
humil quan se’ns diu: «Recorda’t  home, que ets 
pols, i que a la pols tornaràs». Les cendres són 
per a nosaltres el símbol de la destrucció de la 

mort provocada pel pecat, però alhora ens conviden a la conversió perquè en elles hi 
ha la llavor de l’esperança: l’esperança de ser de nou creats, al nou paradís, per la 
Pasqua de Crist Jesús.  

Al llarg de la Quaresma convé no perdre de vista que des del primer dia ens adrecem 
cap a la Pasqua, cap al nucli central de la nostra fe. Comencem, doncs, a preparar-nos 
per aquest esdeveniment cabdal de la nostre fe, tot desenvolupant aquells elements 
de la nostra vida que ens han de permetre viure intensament l’arribada al cimal.  

Catequesi i Missa Familiar 
A l’agenda d’aquest Diàleg veureu que convoquem per al dissabte, dia 29 de febrer, a les 
7 de la tarda, a la Missa Familiar a Sant Pere de Torelló, conjunta de les parròquies de la Vall 
del Ges, i abans –de 5 a 6 de la tarda– convoquem els pares per a fer una sessió amb ells, 
aquesta vegada sobre l’any litúrgic i la Quaresma. Al mateix temps els nens i nenes es 
reuniran amb el seu grup quinzenal. 
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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  
Diumenge 23 12: Maria Rosa Ferrer Soler (2n 

aniv.) 
Dimarts 25 9: Família Camprubí 
Dijous 27 9:  
Dissabte 29 19:    

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

 Col·lectes   
• Diumenge, dia 16 de febrer: 57,99 €  

  

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 22   20    
Diumenge 23  11:   
Dilluns 24  19:      
Dimecres 26  19:     
Divendres 28  19:    
       

Enterraments  
………. 

 
 Col·lectes  
• Diumenge, dia 16 de febrer: 62,50 €  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Santuari de Rocaprevera  

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

Diumenge 23      10:  

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 16 de febrer: 78,69€  

• Lampadaris: 200,76 €  

  

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.  

 Dilluns, dia 24 de febrer, a les 8 del vespre, hi ha 
reunió del Consell interparroquial de Càritas a Sant 

Feliu 

  Dimecres, dia 26 febrer, és Dimecres de Cendra. 

Hi haurà missa a les 7 de la tarda a l'església de Sant 

Feliu amb el ritu d’imposició de les cendres 

 Dissabte, dia 29 febrer, a les 7 de la tarda, se 
celebrarà la Missa familiar de les parròquies de la 

Vall del Ges a Sant Pere de Torelló 

 

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 €  
 

 


