
Primer diumenge de Quaresma 
Avui celebrem el primer diumenge de 
Quaresma, i a partir del que hem vist  i 
escoltat en la narració del Gènesi i en la 
fermesa de Jesús, Pau ofereix la clau 
absolutament positiva del que significa 
Jesús per a l’home. No es tracta de posar el 
dit acusador sobre Adam, sobre l’home, 
accentuant el sentiment de culpabilitat, sinó 
el do alliberador de gràcia que per Jesús  
Déu ha fet a l’home. Cal adonar-se que el 
fonament de la realitat humana no és el 
pecat, per més real que sigui, sinó la gràcia. 
Per això és important que l’edifici de 
l’espiritualitat es basteixi no des del pecat, 
sinó des del regal del do de Déu. I és 
precisament amb agraïment que podem 
admirar la realitat creada. No ha de ser la por, i menys encara actituds paranoiques 
que només generen desconfiança, sinó la meravellosa història d’amor per la qual, amb 
Jesús, l’home és beneït. Com n’és d’important sentir-se beneït per Déu. Bon diumenge 
a tothom i bona Quaresma! 

Pregària sinodal per aquest primer diumenge de quaresma, 

Aquest primer diumenge de Quaresma, preguem perquè en el camí sinodal de la nostra diòcesi, 
el Senyor no permeti que caiguem en la temptació de confiar només en nosaltres mateixos i en 
els mitjans materials o en la recerca de l’èxit mundà abans que la glòria de Déu.  Us ho demanem 
per Crist Senyor Nostre, Amén ! 
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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 1 12:  per Josep Mir Riu (cap 

d’any) 
Dimarts 3 9: 
Dijous 5 9:  
Dissabte 7       19:    

  
 

 Col·lectes   
• Diumenge, dia 23 de febrer: 53,61 €  

  

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  

     
  Diumenge 1  11:   
Dilluns 2  19: per les Ànimes

    
 Dimecres 4  19:     
Divendres 6  19:    

       

Enterraments 

 Dilluns, dia 17 de febrer: Antonia Ávila Nieto, 
87 anys 

 Divendres, dia 21 de febrer: Ramon Faja Font, 
94 anys 

 Dissabte, dia 22 de febrer: Carme Rifà 
Gubieras, 92 anys 

 Diumenge dia 23 de febrer: Domingo Sellarès 
Canturri (94 anys) 

 
 

 Col·lectes  

• Diumenge, dia 23 de febrer: 36,70 €  
 

 
 

 
 
 
 

 
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  
  
Misses per celebrar 

Diumenge 1     10:  Dolors Farré Aguilar 

    Climent Colomer Molas 

 

Col·lectes   

• Diumenge 23 de febrer : 27,20€  

• Lampadaris: 162,83 €  

  

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 2 de març, a les 8 del vespre, reunió 

del Consell Parroquial, 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.  
 
  
  

  
  
  

Full i Diàleg: 0,60 €  
 

 

 


