
 «LA LLUM DE LA FE: Jesús, la nostra llum per sempre» 

La llum de la Candelera és la llum de la fe que ens guia pel 
camí de la vida sense desentendre’ns dels altres que també 
caminen ilꞏluminats per Crist. Tots fem camí a la llum de la 
fe que ha d’estar sempe encesa, no només quan som a 
l’església sinó en la vida cristiana de cada dia. La llum del 
ciri encés del nostre baptisme és el símbol de la llum de la 
fe que hem de conservar tota la vida fins a l’hora de la nostra 
mort, quan desapareixerà la fe per veure la realitat de la llum 
eterna del cel.  

La llum de la fe és també la que dóna l’escalfor de l’amor 
perquè ens estimem els uns als altres, fins i tot els enemics, 
com ens ha manat Jesús, és la llum que no s’apaga mai. 
Aquesta llum de l’amor l’hem de portar sempre amb 

nosaltres per ilꞏluminar i estimar els de casa i a tots els homes amb qui vivim i ens trobem cada dia. És una 
llum que sap perdonar tothom perquè escalfa i és una llum d’amor.  

L’Eucaristia que celebrem en aquesta festa de la Presentació del Senyor ha de ser un nou trobament amb 
Jesús que ens espera i ens acull, a cadascú, tal com som. És el trobament amb la llum i l’amor de Déu que 
ens ilꞏlumina i ens salva.  

 

5a JoRNADA INTERDIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

 Ja queda ben poc per a la Jornada d'animadors que 
cada any s'organitza des del SIJ (Secretariat 
Interdiocesà de Joves). Serà dissabte dia 8 de febrer 
a la Cova de Manresa, de 10 del matí a 4 de la 
tarda.  Aquest any, tot basant-se en l'exhortació Crist 
viu, es parlarà sobre la importància d'un bon 
acompanyament en les vocacions dels més joves.  

 
La Pilar Lance, Educadora Social i experta en acompanyament espiritual de joves; mn. Joan Soler, missioner 
a l'Àfrica i delegat de vocacions del bisbat de Girona, i en Carles Muñiz, prevere i delegat de joventut de 
Sant Feliu de Llobregat, donaran pistes sobre les diferents vocacions, com acompanyar-les, i facilitaran 
algunes de les eines que tenim a l'abast per fer-ho.  
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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.   
Telf: 93 859 03 40 

  

Misses per celebrar  
Dissabte 01: 19:  
Diumenge 02: 12: Filomena Sala i 

Bayueles 
                             
Dimarts 04: 9: 
Dijous 06: 9:  
Dissabte 08: 19:    

  
 Enterraments  
  
• ……… 
  

 Col·lectes   
• Diumenge, dia 26 de gener: 75,81 €  

  

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 01  20   
Diumenge 02  11:  Hermínia i Josep 

Bassas Guillamet (11è 
aniversari) 

Dilluns 03  19:      
Dimecres 05  19:     
Divendres 07 
Dissabte 08       

19:  
20:   

       

Enterraments  
……… 

 
 Col·lectes  
• Diumenge, dia 26 de gener: 119,21 €  
• Pastisseries: 65,55€ 
 

 
Santuari de Rocaprevera  

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

Diumenge 02      10: Climent Colomer Molas 

 

Col·lectes   

• Diumenge 26 : 59,20€  

• Lampadaris: 113,58 €  

  

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.  
• Dimarts dia 4, a 2/4 de 8 del vespre: reunió 
de la junta del Cor de Montserrat   
  
Santuari de Rocaprevera  

• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig 
del Cor de Rocaprevera, al santuari.  
 
Parroquia de Sant Feliu 
  Dijous, dia 6, 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.   

 
  
 
  

  
  
  

Full i Diàleg: 0,60 €  
 


